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Så er vi ved at være ved vejs ende med dette års lejrskoler. Det har været lejrskoler, 

hvor vi har kunnet fokuserer på den enkelte gruppe, så udfordringerne, oplevelserne 

og ansvarsfølelsen over for fællesskabet matchede alderen. 

Lillegruppen og 

Lillemellem var 

på Overkoen 

igen i år. Men 

som noget nyt, 

så startede 

Lillemellem en 

dag tidligere, så 

de havde lejren 

for dem selv. Så 

var der mere tid 

til at fordybe sig, 

som man kan se 

af billedet her. 

Kaminpassiar er 

der nogen, der 

kalder det. Her 

kommer der så 

det oveni, at 

man samtidig 

kan få tørret noget af det våde badetøj. 

 

 



Storemellem var i det Sydjyske, Sønderjyske. Med kano fra Gram til Ribe sejler man 

fra Sønderjylland til Sydjylland, med et pitstop hos Johannes og Anne, som bor tæt 

på åen. Der kunne vi overnatte, og spise aftensmad. I Ribe var vi Trælle for en dag, 

sammen med Ribe 

Vikingecenter, og ude i 

Vadehavet kom vi med 

traktor og vogn til Mandø, 

hvor vi oplevede det 

meget rige og specielle 

dyreliv vadehavet byder 

på, sammen med en 

naturvejleder fra 

Vadehavscenteret 

Vi boede på Vester 

vedstedungdomshøjskole, 

og det var et sted man 

godt kan bruge en anden 

gang. Det var et godt sted 

at være med ungerne. De 

nåede lige at finde nye 

venner med de ”store” på 

højskolen.  

Lige nu er Storegruppen i 

København, eller rettere, 

de sidder i toget på vej 

hjem, hvor jeg henter dem i Hobro om 

nogle timer. Det er spændende at læse 

om deres oplevelser, og jeg tror de er 

lidt matte i koderne, når de om lidt 

bliver læsset af bussen ude på p. 

pladsen. Det tænker jeg vi får lidt mere 

at vide om i næste uge.  

I næste uge er alle elever og lærere 

hjemme igen, men der er alligevel 



trængsel om bussen, fordi tirsdag skal st.gr. og St.ml. til Fårup Sommerland. De har 

deltaget i Red Barnets Julekonkurrence, og har i den forbindelse samlet penge ind til 

børn og unge. Eleverne er først hjemme igen kl. 16.00.  Onsdag tager Birthe 0-3kl. til 

Farm-Fun i Nordjylland, og fredag har Jakob og Simon arrangeret et orienteringsløb i 

Uhrehøj plantage for St.ml. og St.gr., mens Birthe samme dag skal besøge Løgstør 

kirke sammen med L.ml. og Pernille Vigsø Bagge. Spørg mig ikke, hvordan vi får det 

koordineret med bus og elevhjemkørsel, men en vis fleksibilitet fra alles sider er vist 

tilrådeligt i kommende uge. Vi har jo æblekassen endnu… 

Så går slutspurten ind, og nu, hvor vi er færdige med ansættelserne, kan jeg gå i 

gang med puslespillet omkring næste års skema. Det er ikke sikkert, at det er færdigt 

til skoleafslutning næste fredag igen, men ellers sender jeg det til jer med 

sommerbrevet. 

God weekend til jer alle. 

Troels 

 

 


