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”At rejse er at leve” skrev H C Andersen, men hvis han havde levet i dag, og havde 

haft børn, så ville han ændre udsagnet til ”At være på lejrskole er at leve” 

Man mærker virkelig, at man lever, når bukserne er smøget op, og man står ude i 

fjorden i vand til knæene, og vandtemperaturen lige har rundet de 8 grader. 

Fødderne mærker man ikke mere, men denne fornemmelse af, at blodet langsomt 

fryser til is omkring anklerne, og isdannelsen er på vej op ad benene; så mærker 

man, at man lever. 



Børnene er ligeglade med om vandet er koldt. De leger, og det betyder, at alt andet 

træder i baggrunden. Kolde ben, sult og dårligt humør. 

 

 

 

 

 

Sådan er det at være på lejr. Man glemmer de positioner, man har med hjemmefra. 

Pludselig smager maden godt; ham man ellers ikke leger med så tit, er nu ens bedste 

ven, for han har en lommelygte med, og den må man låne. Måske er man ikke så 

god til matematik, men på stranden var man den bedste til at fange rejer eller lave 

kanaler i sand. Meget bliver vendt på hovedet, nogle får en ny start, og vi lærere får 

et mere nuanceret billede af børnene. 

Ja-teksten og billederne er 3 år gamle, og det er næsten ikke til at huske, hvordan 

det nu var med disse her lejrture. Var det noget med at vi overnatter med ungerne 

et sted...? 

Men der er godt nyt i sigte, fordi det er lige besluttet at lejrture igen er tilladt. De 

nærmere regler for de nye åbningstiltag er ikke meldt ud endnu. Men dejligt, fordi vi 

nu kan begynde at tænke lejrskole sensommer, som vil gå til Bornholm med Rikke og 

Troels, og til København med Jakob og Simon. Vi håber det er muligt at booke nu, 

med så kort varsel. 

 

Forrige fredag havde lærerne pædagogisk dag, eller rettere; pædagogisk 

eftermiddag og aften. 

Vi har inddelt grupperne i disse lokaler og grupper, med følgende klasselærerer: 

Lokale 1. Storemellem (6.-7. kl.) Rikke   

Lokale 2. Lillemellem (3.-4.-5. kl.) Kamilla 

Lokale 3. Lillegruppen (0.-1.-2.kl.) Anne 

Lokale 4. Grupperum og bibliotek 



Lokale 5. Storegruppen (8.kl.) Jakob 

SFO bliver i deres nuværende lokale. 

Herunder skulle der være billeder fra søsætningen i sidste uge, hvor jollen kom 

tilbage til sit endelige element, moder jord, men af en eller anden grund, så må I 

vente med de billeder, for de vil ikke ud af mobilen. Hvem det siger noget om; mobil 

eller Troels, vides ikke med sikkerhed, men man har altid lov at gætte... 

God weekend 

Troels 

 Lige et Karen Blixen ordsprog: ”Pourquoi pas?” 

Det betyder ”Hvorfor ikke?”  Meget opmuntrende i disse Corona tider. 

Et andet ordsprog, som måske relaterer sig til den nys nedsunkne jolle: 

“Navigare necesse est, vivere non est necesse” 

Det betyder “ Det er nødvendigt at sejle, ikke at overleve”  

Det sidste ordsprog brugte Karen Blixen faktisk, men det er den Romerske feltherre 

Pompejus der sagde det.  

 


