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SKOLELEDERENS INDLÆG
At være en del af noget….
Jeg har haft det store privilegium at deltage i hele 4 af skolens jubilæer, og jeg mener virkelig, det har været et privilegium at opleve
og føle sig som en del af denne skoles historie, især på disse mærkedage.
25 års fødselsdag
I 1986 var jeg som lærer med til at fejre friskolens 25 års jubilæum.
Det foregik med de godt 80 elever, og ca. 8 ansatte – og om aftenen
fyldte forældrene hele forsamlingshuset til fest. Her underholdt lærerne med teaterstykket: ”Det go’er sgi nok”, der også gjorde brug af
datidens teknologi i form af - noget så vildt som -et underbyggende
lysbilledshow. En ret lille lærerstab måtte supplere med folk udefra til
dette store show, for at det hele kunne nå sammen. Således forkyndte lokale Gert Mortensen (som Herold med opråb og stortromme)
om glade begivenheder, der var indtruffet i sognet. En allestedsnærværende Knud Buhl - partner til børnehaveklasseleder Karin – var
regissør og alt mulig andet. Og ellers trådte Herdis Tranborg, Karin
Kjesma, Inga Troelsen, Henry Pedersen, Elin Søgaard, Jette Risager
m.fl. op på de skrå brædder.
40 års fødselsdag
I 2001 var jeg igen med, dengang til skolens 40 års jubilæum. Igen
festede vi i forsamlingshuset. Det var dengang maden slap op inden
alle havde fået pga. fejl af catering firmaet. Det tog folk nu i stiv arm
og med god humor. ”Friskolefolk er nøjsomme folk”, og det blev det
mantra, vi gennemførte aftenen med. Indgangsbilletten var dengang
et skrabelod til skolen – jeg husker at vi vandt et par hundrede kroner, og ideen var noget sjovere end det konkrete udbytte. Karin, Annette H og Mette var også med dengang.
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SKOLELEDERENS INDLÆG
50 års fødselsdag
Ved skolens 50 års jubilæum i august 2011 ønskede vi at ”slå et ordentligt hul i jorden”. Det skulle fejres, at det var lykkedes at drive
friskole i lille Hedegård i hele 50 år. Tidligere elever og ansatte blev
inviteret i det omfang, det var muligt at opdrive dem. Daværende
forældre ligeså. Vi lavede et jubilæumstidsskrift, rejste telt på boldbanen, byggede scene til lærernes revy ”Det go’er sgi nok 2”, som var
blevet til hen over sommerferien. Desuden hyrede vi et århusiansk
danseorkester og gik ”all in” på fest og festivitas. En lidt for voldsom
augustvind væltede det lille køkkentelt ved siden af det store festtelt
lige før festens start – og gav igen en utilsigtet udfordring (akkurat
som med maden ved festen 10 år forinden). Men også den klarede vi,
og der blev festet til langt ud på natten. Karin, Annette, Mette, Lena,
Linda, Solveig og Marianne var også med dengang.
60 års fødselsdag
I år fejrer vi så skolens 60 års jubilæum, og vi havde valgt d. 17.
sept. som festdag. Dagen startede med fortælling: Emil W. fortalte
0.-2. klasse om skolens historie, og jeg fortalte for 3.-8. klasse. Bagefter havde vi fællessamling i gården med sang og musik. Eleverne
skulle på stjerneløb og se, om de kunne svare på de skolehistoriespørgsmål, som de i fortællingen lige havde hørt svarene på. Bagefter
var der pølser til alle.
Kl. 13 stødte flere gæster til, forældre, tidligere elever og ansatte.
Eftermiddagen gik hurtigt med hyggesnak, rundvisning, køb i 8. klasses boder og tombola, kaffe, snobrød, tillykke-billeder og sæbebobler
m.v. En flot tidslinje lavet af lærerne og 6.-8. kl. guidede gæsterne
gennem skolens historie.
Jeg mødte nogle, der havde gået i skole her fra 1965-74, og selv om
det var før min tid, følte vi os straks forbundne. Jeg hørte interesseret om deres skoletid, og de lyttede til historier fra nutidens friskole.

4

SKOLELEDERENS INDLÆG
Vi fandt hurtig frem til mange forskelle – men faktisk også mange
ligheder.
På denne måde fik vi lagt nogle brikker i skolens historiske puslespil
og fik perspektiveret til både anden tids skoleliv og til skolens værdigrundlag.
Det er dét, et jubilæum kan: bringe fortid og nutid sammen samt
udtrykke håb og ønsker for fremtiden. Man føler sig som en del af
noget. Jeg tænker i hvert fald ærefrygtigt om de folk, der kæmpede
for skolens eksistens og børnenes ret til en god skoledag for årtier
tilbage. Jeg føler en ære i at være med til at føre stafetten videre. Det
er et privilegium, faktisk.
En kommende 100 års fødselsdag
Min morgenfortælling sluttede med, at vi kiggede frem mod skolens
100 års jubilæum i 2061. Her viste jeg eleverne nogle spørgsmål,
som de senere kunne prøve at stille sig selv og reflektere over:
●
”Hvor gammel er jeg i 2061, når skolen fylder 100 år?”
●
”Kommer jeg mon til skolens 100 års fødselsdag?”
●
”Hvordan klarer jeg mig i livet?”
●
”Hvad er min bedste oplevelse fra min skoletid?”
●
”Lærte jeg at klare mig godt?”
●
”Lærte jeg at være en god kammerat og behandle andre
ordentligt?”
●
”Havde jeg i min skoletid gode lærere, som hjalp mig?”
Andre spørgsmål gav de dog svar på med det samme:
●
”Lærer glade børn bedst?”: ”Jaaaa”, svarede eleverne
●
”Kan én hjælpe alle?”:
”Neeej”, sagde eleverne.
”Kan alle hjælpe én?” ”Jaaa”
Sidstnævnte er årets motto, som de tydeligvis huskede: ”Ingen kan
hjælpe alle – men alle kan hjælpe én”
Det var dejligt igen at kunne lave et stort arrangement på skolen, for
første gang i meget lang tid pga. Coronapandemien. Jeg tror, vi skal

5

SKOLELEDERENS INDLÆG
helt tilbage til julefesten i dec. 2019, hvor vi sidst samlede en stor
flok.
Det var da også tydeligt, at alle følte stor glæde og tilfredshed ved
arrangementet, og det lykkedes os at lave en dag, som rigtig mange
mennesker – børn som voksne – havde glæde af. En stor tak skal lyde
til alle, som hjalp til.
Dagen sluttede med en lille intern fest, og det var en flok trætte deltagere, der kneb det sidste ud af denne dags begivenheder.
Nu skal vi finde en stille rolig skole-hverdag igen efter en meget travl
opstart efter sommerferien – og så ses vi forhåbentlig igen, næste
gang Hedegård Friskole kalder til ”samling”. Det bliver til skolens julefest 3. dec. 2021, om alt går vel til den tid.
Held og lykke i de næste 60 år.
Kaj Risager
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Hedegårdvej 69, Give

IDRÆTSDAG
Idrætsdag for 0.-2. klasse
I september kunne vi igen holde fælles idrætsdag med Karlskov og
Filskov Friskole.
Vi havde en hyggelig dag, hvor vi lavede OL i børnehøjde. Vi var så
heldige at have godt vejr, hvilket gjorde alting lidt nemmere.
Der blev sprunget over hække, kastet med bolde, løbet stafet og
meget mere.
Der var selvfølgelig også tid til fri leg, og det gav mulighed for nye
venskaber på tværs af skolerne, og det er jo rigtig skønt.
Tak for en dejlig dag.
Indskolingen

Idrætsdag, 3.-5. Karlskov
3., 4. og 5. klasse var på Karlskov Friskole til idrætsdag. Vi skulle
dyste mod Karlskov og Filskov. Det var rigtig dejligt vejr og vi glædede os.
Da vi kom på skolen skulle vi først finde det rum, hvor vi skulle sætte
vores tasker og hvor vi senere skulle spise madpakker.
Efter vi havde fået besked på, hvad vi skulle lave, blev vi delt ud i
forskellige blandede hold.
Vi skulle på 9 poster inden frokost.
Posterne var meget forskellige, sjove og nogle lidt svære
Vi skulle lave en ring og holde hinanden i hænderne. Vi fik to hulahopringe, der skulle gå rundt i ringen. Vi måtte ikke ramme ind i
hinanden og ikke give slip på hinanden.
Der var forskellige stafetter og mooncar racerløb.
Vi skulle også trække tov.
Vi havde det rigtig sjovt.
Efter madpakken var der rundboldturnering. Vi spillede nu skole mod
skole.
Vi blev nummer to. Det var Karlskov, der vandt.
3. klasse
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Idrætsdag 6. - 8. klasse
6. - 8. Klasse ankom til Filskov friskole klokken 08.00 om morgen,
og vi blev ført ind til det lokale som vi skulle være i. Klasseværelset
tilhørte 2. klasse fra Filskov skole, og derfor var stole og borde for
små til at vi kunne sidde på dem, derfor sad vi på bordene i stedet. Vi
var i det rum indtil vi skulle ud, og have at vide, hvilke hold vi var på
til nogle aktiviteter vi skulle lave senere på dagen. Efter vi fik at vide,
hvilke hold vi var på, blev vi sendt ud til forskellige poster fra 1 til 10,
fx længdespring, længdekast, høvdingebold, hurtig print, kortest tid,
frisbee kast o.s.v. Vi var delt op så der var 3-4 fra hver skole, og der
var 10 hold. Da vi var færdige med at lave aktiviteterne skulle vi ind
og spise vores madpakker, og komme ud og få lidt frisk luft. Da vores frikvarter var ovre var det tid til fodboldkampene, og vi blev delt
op i hold. De fleste spillede tre kampe, men der var også nogle der
ikke spillede 3 kampe. Karlskov Friskole vandt 3. pladsen, Hedegård
Friskole vandt 2. pladsen, og Filskov Friskole vandt 1. pladsen som
altid. Da vi tog hjem omkring klokken 13 var vi alle meget trætte og
udmattede, og da vi kom hjem til Hedegård havde vi fri.
Skrevet af Isabella 7. klasse.

Idrætsdag 6. - 8. klasse 2021
Vi startede dagen på skolen hvor vi ventede på bussen. Da bussen
kom kørte den hele den lange vej til Filskov Friskole. Da vi ankom stod
vi udenfor og ventede på, at vi kunne komme ind og få vores klasselokale, hvor vi så kunne sætte vores tasker. Efter vi havde sat vores
tasker skulle vi ud i gården, og der skulle alle klasserne samles. Der
fik vi at vide hvad dagen ville bringe, Vi fik også vores hold at vide. Vi
var på hold med andre folk fra de andre skoler. Da vi havde fået hold
fik vi at vide hvor vi skulle starte. Mit hold skulle lave længdespring
hvor jeg så vandt, fordi jeg kunne hoppe længst. For at vi kunne
vinde atletik pokalen skulle Hedegård eleverne på hvert hold være
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de bedste på så mange poster så muligt. Efter alt det atletik skulle
vi have frikvarter. Det var et meget sjovt frikvarter. Efter vores sjove
frikvarter skulle vi ud og spille fodbold, hvor Filskov havde et meget
meget godt hold, som vandt det hele. Det var selvfølgelig træls, men
vi må vinde den næste gang. Efter det tog vi hjem til Hedegård igen.
Liam Gotfredsen Vestergård
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SFO-ENS HVERDAG
Endelig er vi tilbage til en normal hverdag, hvor alle kan bruge hele
huset, og der kan leges på tværs af klasserne. Malestuen kan igen
blive brugt til kreative processer. Der bliver klippet, tegnet, malet,
syet filtdyr og bygget bondegård mm.
Kreativitet opstår også i legen med magneter og i Lego rummet. Dukkekrogen kan igen bruges af alle. Der spilles dagligt fodbold, legehusene omdannes til restauranter, jord og vand er altid populære
legeingredienser. Der bliver gravet på jordvolden, traktordæk bliver
flyttet rundt og stablet, så der kan laves en hule.
Vi har indtil videre haft masser af godt ude-vejr og eftermiddagsmaden indtages oftest udenfor. Mooncars bliver flittig brugt, somme
tider opsættes vejskilte for at ensrette trafikken!
På regnvejrsdage bliver brætspil fundet frem eller der tændes for play
station spil eller måske en film.
3. klasse nyder igen i år at have deres eget rum, et frirum, hvor de
kan være dem selv, slappe af, snakke, spille på deres mobil eller hvad
de har lyst til. Ofte deltager de i de aktiviteter, der foregår ude og
inde, men de kan trække sig tilbage til deres eget rum, som de har
lyst til.
Ovenstående lyder sikkert bekendt og måske kedeligt, men fakta er
at vi har fået vores normale hverdag tilbage og VI NYDER DET!
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NYT FRA BESTYRELSEN
Skolens 60 års jubilæum blev fejret på behørig vis. Der var inviteret
til åbent hus, for alle tidligere både ansatte og elever, men også for
nysgerrige naboer og forhåbentligt kommende elever samt forældre.
Skolen viste sig fra sin bedste side, det samme gjorde vejret. Eleverne havde alle sammen bidraget med at samle skolens historie og
fremvise denne på fornemste vis – løsningen blev at sende gæsterne
ud på en rundtur der sikrede at hele skolen blev vist frem. Ydermere
var der lidt godt til ganen i form af kage og den var der rigeligt af.
Flere elever nød i hvert fald også godt af denne mandagen efter.
Da dagen gik på hæld var der velfortjent komsammen for skolens
ansatte, der for første gang i lang tid kunne få hygge og samvær og
en sådan chance går ikke manges næse forbi. Skolens jubilæum blev
fejret med manér.
60 år er uden tvivl et skarpt hjørne og det sætter også tanker igang
hos alle i bestyrelsen. Hvordan kommer de næste 60 år til at se ud
og hvordan tilpasser vi os dette? Der er som informeret på forældremøderne etableret et SFO-udvalg, som skal være med til at styrke
aktiviteterne både inde og ude og i denne sammenhæng har vi fortsat
behov for jeres hjælp i form at forældre der har lysten og modet til at
søge fonde. Samtidigt sætter vi også fokus på skolens faciliteter, for
at tilsikre at disse også er klar til yderligere 60 år med friskole. År 61
bliver spændende.
Godt efterår til alle.
Martin H. Nielsen
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PRÆSENTATION AF NY LÆRER
Hej med jer
Jeg hedder Johanne - hende den “gamle-nye”.
Siden 2017 har jeg været tilknyttet skolen i forskellige funktioner. Nu
er jeg her så som klasselærer i 4. klasse.
Jeg er 30 år gammel, bor i Billund med Frederik, børn, villa, vovse og
Peugeot ;-)
Jeg elsker litteratur, bevægelse og alt, hvad der rører sig i samfundsdebatten - og så er det jo SKØNT at være lærer. Desuden har jeg en
kærlighed for at undervise på en kreativ og nytænkende måde!
Tak fordi jeg må låne jeres børn :-)
Kærlig hilsen Johanne
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PRÆSENTATION AF NY SFO MEDARBEJDER
Nyansat skolepædagog
Nyansat pr 30.09.2021 er Marcel Tolstrup, 28 år fra Nr. Snede. Han er
uddannet pædagogisk assistent. Marcel er en smilende, glad og positiv ung mand. Han har tidligere arbejdet på Bakkelandets Friskole,
Skovtrolden i Bjerre og Stenderup Skole. I sin fritid interesserer han
sig meget for håndbold.
Marcel skal arbejde i SFO’en og i indskolingen. I indskolingen skal han
fortrinsvis være tilknyttet 2. klasse og have enkelte støttetimer i 0.
og 1. klasse.
Vi ønsker Marcel velkommen.
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Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00 • Lørdag kl. 10.00 - 13.00

LEJRSKOLEDAGE 0. KL. SFO
0. klasses “lejrskole”
0. klasse var på lejrskole hjemme på skolen og i sfo’en - dog uden
overnatning. Hele ugen arbejdede vi med temaet “vikinger”. Vi startede med 2 dage på skolen hvor vi lærte lidt om vikinger, vi hørte
historier, snakkede om de nordiske guder, prøvede at skrive vores
navne med runer, vi undersøgte hvordan deres skjolde og skibe så ud
og hvor de sejlede hen. Vi prøvede at male vores eget vikingeskib,
og lave os selv som vi troede vi ville se ud, hvis vi levede dengang.
Børnene var interesseret og rigtig gode til at stille spørgsmål, så vi
undersøgte mange ting, vi kiggede bla. på kort for at finde ud af hvor
de sejlede fra og hvor langt de skulle sejle for at komme til for eks.
England.
Onsdag rykkede vi i sfo’en, som vi havde helt for os selv, her lavede
vi vores egne vikingeskibe som om fredagen blev søsat i bækken. Alle
skibe klarede turen og der blev sejlet både forlæns og baglæns til stor
begejstring.
Torsdag var vi på tur sammen med 1. og 2. klasse til Bork vikingehavn, det var en rigtig spændende dag med masser af oplevelser.
Om ugen fortæller 0. klasses selv:
Vi lavede opgaver i vores røde vikinge-mappe, vi skulle tegne
vikingeskjolde, vikingeskibe og lave os selv som vikinger.
Vi skrev vores navne med runer, det var svært fordi man ikke
rigtigt kunne se hvor man var nået til.
Vi så film om vikinger og de nordiske guder.
Vi havde timer i SFO’en.
Vi lavede vores egne vikingebåde af mælkekartoner.
Vi legede vikinger i sfo’en, vi legede at vi sejlede hele vejen til
England og røvede en landsby og tog alle deres skatte med
hjem og vi skulle ro og ro og ro.
Vi sejlede med vores vikingeskibe i bækken, nogle gange gik
de lidt i stå, men så fik de et skub med en gren.
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-

-

Vi var i Bork vikingehavn, det tog lang tid at køre derhen. Vi
så rigtige vikinger, de var i hvert fald næsten rigtige. Vi købte
slikkepinde og ting, nogen købte legetøjs-skattekiste.
I Bork vikingehavn skulle vi fange Fenrisulven med en magisk
kæde og vi skulle putte perler på en snor.
Vi fik is og nyt legetøj.
Det var sjovt at have lejrskole.
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LEJRSKOLE 1.-2. KL. HEDEGÅRD
Vi havde en dejlig uge med vikinger som tema. De første to dage
brugte vi på at lære lidt om vikinger, læse og skrive runer, se rod i
historien, tegne skjolde osv.
Onsdag mødte vi ind med tasker og soveposer, og så skulle der vælges soveplads.... som så blev valgt om op til flere gange senere.
Der blev samlet sten til at male på, vi lavede en lille skattejagt, hvor
det endte ud med, at vi ristede skumfiduser over bålet i bålhytten.
Så var der aftensmad, og inden man nåede at se sig om, skulle man
i seng. Øv bøv, nu havde vi det lige så sjovt :)
Dagen efter tog vi i højt solskin og 26 graders varme på bustur til
Bork vikingehavn, hvor vi hørte lidt om de nordiske guder og kom på
gådejagt. Efter gåderne, skulle vi alle se Fenrisulven blive bundet.
Herefter var det endelig tid til en tur i butikken. De fik hurtigt solgt
alle de store slikkepinde, men det er de nu nok ikke kede af i Bork
vikingehavn.
Fredag var alle godt trætte og klar til at komme hjem og holde weekend.
Tak for en dejlig lejrskole.
Med varme hilsner
Mette Cecielie, Annesofie, Anita og Lena

Der øves med træsværd på legepladsen.
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LEJRSKOLE 1.-2. KL. HEDEGÅRD
Fenrisulven
skal bindes.

Fortælling
om nordiske
guder

Leg på
legetårnet

Legeplads i
Bork vikingehavn.
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LEJRSKOLE 3.-4. KL. VARDEBORG
Lejrtur for 3. og 4. klasse
Skrevet af elever fra 4. klasse
Turen til Vardeborg
Det hele starte med at vi tog ned til Give station og sagde farvel til
vores familier og så skete det spændende, at vi tog toget til Vejle
sammen med 3 klasse og Johanne og marianne og vi ventede i 40
minutter. Vi spiste madpakker og snakkede sammen og spillede spil.
Da vi kom til Esbjerg skulle vi alle tisse. Så skulle vi til Oksbøl, og så
skulle vi med en stor bus og der var både 4. klasse og 3. klasse med
i bussen. Vi skulle køre i bus i 15 minutter, og da vi kom frem skulle
vi tømme traileren med alle vores ting som Jette Munk havde kørt
derop.
Skrevet af Victoria Linea Lund Kristensen 4. klasse
Vi skulle mødes på togstationen kl. 8 og toget kom og hentede os kl 8
15. Så kørte vi til Vejle og skulle vente i 50 min. Så vi spiste lidt mad
og måske lidt slik og så kørte vi med et tog til Esbjerg og så kørte vi
med et lille tog til Varde og der kom en bus og hentede os i en luksusbus der skulle vi køre i 15 min.
Skrevet af Anna Holdgaard Pedersen 4. klasse
Det startede med, at vi mødtes på togstation med vores ting så sagde
vi farvel til dem der afleverede os. Vi tog først tog og så bus. Vi kørte
cirka 6 timer. Vi hyggede os og spiste slik og snakkede. Jeg sad ved
siden af Mikkel det gik meget stærkt og vi havde også nogle gode
lærere med.
Skrevet af Anton Rauff Hansen 4. klasse
Vi startede på togstationen kl 8.00 og kl 8.15 skulle vi have sagt
farvel til vores forældre. Så gik vi ind i toget først kørte vi fra Give til
Vejle og så ventede vi omkring 1 time og så skulle vi ind i et nyt tog
fra Vejle til Fredericia hvor der var omkring en halv time, og nogen
skulle på toilettet så da vi var færdig på toilettet så vi toget så vi løb
vi nåede det alle sammen så toget var fra Fredericia til Esbjerg da vi
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LEJRSKOLE 3.-4. KL. VARDEBORG
havde kørt det skulle vi med tog, havde det taget omkring 6 timer og
resten af dagen hyggede vi os.
Skrevet af Alberte Nørregaard Panek
Stedet vi boede
Vardeborg er en FDF hytte. Der var små rum med 10 senge i hvert
rum. Der var en køje ved hver væg. Der var også en spisesal men der
spiste vi ikke fordi det var så godt vejr at vi spiste udenfor også om
morgenen.
Vi lavede mad i køkkenet inden for. Vi havde sådan en plan hvor der
stod hvad man skulle hjælpe med. Jeg lavede frokost om torsdagen.
Hytten ligger helt ude i klitterne. Der var også en pejsestue og der var
fem soverum der var 3 pigeværelser og 2 drengeværelser.
Skrevet af Ida Holdgaard Pedersen 4. klasse
Det lavede vi på turen
En dag skulle vi hen til en legeplads. Temaet var drager og viking. Jeg
synes den var virkelig sjov.
Vi skulle gå hen til den men der var ikke så langt. Da vi kom derhen var der en stor gynge og et legetårn med drager på. Man kunne
kravle op ad en stige og så kom man der op altså på legetårnet og så
kunne man rutsje ned eller gå ind ad et rør som var lavet af reb, men
bare rolig den var stensikker. Og så kunne man kravle op til rutsjebanen. Legetårnet var virkelig sjov så kunne man også gå hen til sådan
en snurre ting med en viking på den var også virkelig sjov man blev
bare lidt svimmel bagefter. Så var der et legehus man kunne sidde i
og hygge. Da der var gået noget tid fik vi en is af Johanne og Mariane
og Jette og så var vi glade.
Da der var gået noget tid skulle vi hjem, og man kunne vælge 2 ting.
Den ene var at man kunne gå med Johanne ned til stranden, eller
man kunne gå med Jette og Marianne hjem til lejren. Da vi kom hjem
så legede alle bare.
Skrevet af Lærke Skovdal Hansen 4. klasse
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Klitterne ved Vardeborg
Klitterne var rigtig sjove vi har hoppet rundt på dem og rutsjet på
dem. Jeg har også en meget sjov historie.
Vi var tre piger Anna, Emily, og mig. Vi rutsjet rigtig meget og på et
tidspunkt kom Johanne min klasselærer hun vil så tag et billede af os
jeg mister så min balance og falder forover og rutsjer ned på maven.
Det så meget sjovt ud. Det var en rigtig dejlig tur og jeg håber at vi
kan prøve noget nyt en anden gang så kommer vi også til at prøve
noget andet end at lege på klitterne og rutsje ned i sandet. Det var
ihvertfald en dejlig tur på Vardeborg strand. Klitterne er der for at
passe på når der er højvande så både Vardeborg og sommerhuse ikke
bliver ramt af det kæmpestore smukke hav.
Skrevet af Ida Bek Møberg 4. Klasse.
Togturen hjem fra Vardeborg
Den dag vi skulle hjem blev vi hentet af en luksusbus med toilet og
køkken i, og da vi kom ud til den første station, blev vi hentet af toget
og det kørte vi med cirka en halv time. Da vi kom hen til den næste
station skulle vi vente lidt og så blev vi hentet af det næste tog. Og
det kørte vi med i cirka en og en halv time. Og så skulle vi på det næste tog i 20 minutter. Og så kom de sidste tog til Give og vi var hjemme ved halv 5 til 5 tiden. Og det var tog turen hjem fra vardeborg
Skrevet af Emily Hollbaum Paulin 4. klasse
Vi var i Vardeborg ved Vejers Strand på en rigtig god lejrtur. Fredag
skulle vi hjem. Vi startede med at lave en madpakke til vores lange
tur hjem. Der kom en bus ned og hentede os og kørte os til toget.
Toget kørte vi med til Vejle. I Vejle var der ventetid. Vi tissede af og
legede og hyggede. Inden toget mod Give kom mødte vi 7. og 8.
klasse som også skulle med det samme tog til Give. Toget mod Give
kom og vi skulle skynde os med. Da vi kunne se stationen stod vores forældre og tog imod os. Så stod vi af toget og skulle finde vores
bagage i Jettes trailer. Så sagde vi farvel til de voksne og tog hjem.
Skrevet af Jonathan Lykkegaard Nielsen 4. klasse
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LEJRSKOLE 5.-6. KL. GESTEN
Skrevet af Emil Wernblad
I uge 37 var 5. klasse på lejrtur i Kærnehuset ved Gesten. Ugen startede mandag, hvor eleverne i fællesskab med 6. klasse skulle hjælpe
med at planlægge de kommende dage.
Tirsdag
Eleverne tog afsted fra Hedegård, hvor de blev kørt i bus af Tommy.
Ved ankomst til Kernehuset fik eleverne uddelt deres værelseskammerater og dertilhørende værelser. Lidt senere ankom Emil med alle
de ting som vi skulle bruge til mad. Kl. 12 skulle vi spise vores egen
medbragte frokost. Lidt efter startede den første af mange konkurrencer, hvor vi var inddelt i vores køkkenhold. Her spillede vi høvdingebold, hvor debatten om regler jo altid var allestedsnærværende.
Aftensmaden stod på pitabrød med mange forskellige valg af tilbehør.
Til aftenhygge havde alle eleverne stået for at skulle arrangere underholdning sammen med resten af deres køkkenhold, og denne aften
var det “Den sindssyge historie” og “Vand og Gas”, hvor eleverne fortalte vittigheder, og det handlede om at holde vandet i munden uden
at grine. Herefter blev eleverne sendt afsted i seng kl. 20.30. De sov
næsten med det samme, eller efter lidt munter samtale fra lærerne.
Onsdag
Morgenen startede tidligt, med en frisk Mette i køkkenet, som lavede
boller til resten af dagen. klokken 7. blev resten af morgenholdet
vækket og kom ud for at gøre morgenmaden klar til alle de andre
elever, som havde fået lov at sove til kl. 7.30. De fleste var dog oppe
inden dette, og her var øvelsen så at være stille, så dem der faktisk
kunne sove også fik lov til dette.
Formiddagen skulle bruges på forskellige små-lege, her kunne nævnes en sjippe konkurrence, hvor eleverne var gode til at heppe og
opmuntrer hinanden. Det resulterede i at det bedste hold kom op på
hele 27 hop igennem sjippetovet. Frokosten bestod af rugbrød med
flere forskellige pålæg, og her må man sige at eleverne virkelig kunne
tage fat. og vi fik faktisk spist alt det rugbrød vi havde med på turen.
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Eftermiddagens store konkurrence var orienteringsløb i den nærliggende skov. Her skulle eleverne først lærer at forstå og læse et
kort. Det var en spændende dag i skoven, hvor eleverne skulle finde
rundt i både sti, krat og tæt skov, samt svarer på spørgsmål. Foruden
spørgsmål og kort lærte eleverne også, hvad en flåt var og hvordan
de så ud. Mange elever fik fanget en flåt som senere blev fjernet med
både latter og grin.
Aftensmaden var ikke til alles favorit, men den var både klimavenlig
og kødfri, Chili sin carne var retten, og mange elever blev udfordret,
men der blev næsten spist op og de fleste tog også anden gang.
Torsdag
Hyggen blev ved, og mange elever formåede at skabe relationer på
kryds og tværs. og generelt kan det siges at eleverne var gode til
at hygge og lege sammen. Frokost og morgenmad gik som de foregående dage. Dagens store aktivitet, var imødeset af eleverne med
stor glæde, nemlig stratego. Eleverne blev delt i tre hold og skulle nu
dyste mod hinanden i snedighed, list og hurtighed. Det endte ud i et
par gode timer, med grin, latter og sved på panden.
Aftensmaden bestod af god gammel spaghetti kødsovs, med lidt ekstra grøntsager. Der blev igen spist godt til, og der kunne ikke graves
en ekstra ske op, fra hverken spaghetti, kødsovs eller ost. Den sidste
aften, skulle også være med den største aftenhygge, med bål, skuespil og talentshow. Krydret med både snak om stjerner, varm kakao
og skumfiduser over bålet. En flok trætte elever blev lagt i seng inden
turen kunne gå hjemad fredag.
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Lejrskole på Bornholm uge 36 - 7. og 8. klasse 2021
Den første dag da vi ankom, skete der ikke så meget, for det var
næsten sengetid, så vi nåede ikke så meget. Dagen efter tog vi tidligt
afsted, for vi skulle til Christiansø. Turen derover tog ikke så lang tid,
men det var lidt kedeligt. Da vi ankom skulle vi først på Frederiksø,
hvor vi spiste og slappede af. Efter det tog vi over på Christiansø
over vi startede med at gå op til et rundt tårn. Inde i tårnet var der
en masse mærkelige skulpturer. Man kunne gå op i etager. På næste
etage var der en form for kikkert, som man kunne se virtuelle fugle i,
og hvis man kiggede lang nok tid på dem kunne man se noget information. Øverst kunne man se ud over hele Christiansø. På nederste
var der en form for et spil, hvor man skulle skyde med en kanon mod
andre folk; der var to sider på maskinen, hvor den ene stod på den
ene side og den anden på den anden side.
Efter det skulle vi over på deres skole, som ikke var stor. Den svarer
nok til 8. kl. og billedkunst. De havde alle i en klasse, deres skoleleder
havde en gang arbejdet på Filskov Friskole.
Til sidst skulle vi rundt med en turguide som fortalte om Christiansø
og dens historie. Det var spændende, men turen hjem fra Christiansø
var igen kedelig, men det var hurtigt overstået. Da vi kom over til
Gudhjem, skulle vi hen på en restaurant hvor vi fik “Sol over Gudhjem”. Det var der nogle der kunne lide, men andre kunne slet ikke
lide det.
Efter folk var færdige, fik vi lov til at gå ud og finde noget andet og
spise, hvis man ikke kunne lide fisken. Det var der mange der gjorde,
mens andre bare gik rundt. Efter folk havde kigget rundt skulle vi
med en bus hjem. Da vi kom hjem, var der tid til at vi skulle sove. Dagen efter skulle vi ud og gå langt. Vi skulle afsted til Allinge-Sandvig,
hvorfra vi først gik Hammerknuden rundt, og bagefter skulle vi til
Hammershus hvor vi var resten af dagen.
Om aften skulle vi høre om borgens historie og det var hyggeligt nok
i tusmørke med lygter. Vi kom sent hjem, men det var ok. Dagen
efter - hvor vi kom tidligt hjem efter en bustur rundt til alle de ting
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som man skal se f.x. Det højeste punkt, Østerlars Rundkirke og Rokkestenen og en masse andet.
Anton H. Møller 7. klasse
--------Jeg har valgt at skrive om den dag vi var på Christiansø:
Tirsdag morgen vågnede vi tidligt om morgenen, hvor vi stod op og
fik tøj på, vi fik spist morgenmad og smurt madpakker. Så blev vi
hentet af en bus som kørte os til Gudhjem. Der var rigtig mange mennesker da vi kom derned, så vi var ikke de eneste der skulle ud og
sejle med båd til Christiansø. Der var også en anden klasse og nogle
turister, der skulle med ombord på båden. Det tog 1 time derover, så
vi hyggede os om bord på turen der over. Nogle få af os så vandmænd
nede i vandet, nogle nød udsigten og andre holdt øje med hvornår vi
var fremme.
Da vi kom på land igen, ventede vi lige til alle var kommet af, og så
gik vi lidt omkring ovre på Frederiksø, og legede lidt på klipperne, der
var derovre.
Derefter skulle vi følge efter Annette Holdensen rundt omkring i byen.
Da vi var nogenlunde kommet et godt stykke over på den anden side
af øen, var vi kommet hen til skolen, hvor vi fik en rundtur af en
skolelærer, kan ikke huske hvad hun hedder. Da vi var færdige ved
skolen, var der nogle børn der var kommet til at smadre et vindue ved
et uheld. Da vi var færdige ved skolen, gik vi videre, og da vi havde
gået et stykke tid, var vi nået til nogle af de klipper der var ved havet.
Da vi var kommet lidt tilbage til byen fik vi lov til at købe noget at
spise, de fleste købt is og nogle købte souvenirs til at tage med hjem.
Da alle havde spist is færdig, fik vi en billet til at komme ind og se
en af de runde tårne, der står på Christiansø. Da vi kom derind, så
vi mange forskellige skulpturer og anderledes ting. Vi så også mange
forskellige fugle.
Da vi var færdige der, så gik vi rundt i byen og købte de sidste par
ting vi skulle der. Da vi var færdig med det, så skulle vi vente en 30
minutter på at få en guidet tur. Da han endelig kom, så skulle vi hen
på Frederiksø, og så fortalte han hvad man gjorde derovre i de gamle

34

LEJRSKOLE 7.-8. KL. BORNHOLM
tider. Vi gik rundt imens han fortalte historier. Da vi var færdig var vi
kommet over på Christiansø igen. Der sagde vi tak for at have vist os
rundt. Men ellers sejlede vi med båden hjem igen.
Da vi kom over til Gudhjem igen, så var det blevet lidt aften, så vi
skulle have noget at spise, og det var jo røget sild. Men det var der
ikke mange, der var vilde med. Men da vi var færdige med at spise de
røgede sild (eller smage), så fik vi lov til at gå rundt lidt, og da det begyndte at blive mere og mere mørkt, så kom der endelig en bus, der
skulle køre os hjem. Da vi nåede hjem, så var det på hovedet i seng.
Daniella 7.klasse
--------Vi mødte op mandag ved Give station klokken 11, og tog en bus til
Fredericia og gik ind på togstationen. Der ventede vi i 45 minutter
til 1 time, og i den tid fik vi lov til at gå i 7-Eleven og købe noget til
togturen. Vi tog toget fra Fredericia, hen over Fyn til København, og
på Københavns Hovedbanegård stod vi og ventede i 1 time cirka. Vi
kørte med bus fra København til Ystad i Sverige. Turen tog 2 timer
cirka, og det var 2 timer uden internet :( .
Vi kom til Ystad, hvor vi skulle på færgen, og det tog noget tid før vi
kom på, fordi der var mange skoler der skulle med færgen. Der var
cirka 200 elever på hver side af færgen, altså 400-500 elever på den
færge til Bornholm! Da vi ankom til Rønne på Bornholm tog vi en bus
til Jarlsgård, og så blev klokken over 20 da vi ankom.
Tirsdag tog vi til Christiansø og turen tog over 1 time bare at sejle, og
da vi ankom til Christiansø, gik vi rundt og så på hvordan øen så ud.
Vi så en masse ting og fik mange gode oplevelser og gode udsigter
fra Christiansø. Vi fik en rundvisning på skolen på Christiansø og fik
at vide, at der kun var 14 elever på hele skolen, og hvis man ville bo
på øen, så skulle man kunne finde et job på Christiansø. Vi var på
Christiansø i nogle timer, og da vi tog hjem til Gudhjem, spiste vi på
et røgeri. Bagefter fik vi lov til at shoppe i butikkerne, der var tæt på
røgeriet. Da vi kom hjem til Jarlsgård var det ellers bare i seng.
Onsdag var vi ude og gå Hammerknuden rundt, og vi kom forbi Opalsøen, Salomons Kapel, og Stentårne strand. Senere på dagen gik vi
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videre til Hammershus og gik rundt og kiggede, og vi fik omkring 45
minutter til 1 time til at udforske Hammershus. Da vi var færdige med
at se Hammershus skulle vi ned til P-pladsen og have pizza. Da det
begyndt at blive mørkt skulle vi op på borgruinerne igen og høre om
Hammerhus’ historie og fortid og se på flagermus.
Torsdag kørte vi med bus til forskellige steder. Vi var først ved Rytterknægten, og gik op i tårnet, og kiggede ud over træerne. Bagefter
tog vi til Ekkodalen, men der var ingen ekko. Da vi var færdige med
at se Ekkodalen, gik vi i en kiosk og købte is. Så tog vi med en bus til
Bornholms kunstmuseum ved Helligdomsklipperne, og vi gik ind og
undersøgte Den sorte Gryde.
Vi stod op fredag morgen klokken 6 for at pakke. Da vi var færdige
med at pakke fik vi morgenmad og gjorde os klar. Vi tog med Bornholms-Linjen tilbage til Sverige. Vi tog med bus til København, og vi
kørte med tog hele vejen tilbage til Give station.
Isabella 7. klasse
--------Bornholm - Dag 2:
Vi startede dagen på Jarlsgård, hvor vi skulle stå tidligt op, så vi kunne nå at få morgenmad og smøre madpakker. Vi fik en masse mad,
så vi var klar til turen. Efter vi havde spist, gik turen mod Gudhjem i
bus. Det var en hyggelig tur i bus. Man fik set en masse af Bornholms
natur ud af vinduerne.
Da vi landede i Gudhjem, fandt vi den lille hyggelige båd vi skulle
sejle med. Vi var ikke så mange med båden, men det var også en lille
båd. Vandet var helt stille, og der var næsten ingen vind. Så det var
en god tur derover, og jeg blev heldigvis ikke syg på båden.
Da vi kom til Christiansø startede vi med at gå over en lille bro, som
gik over til øen ved siden af, som hed Frederiksø. Der spiste vi madpakker. Der var også en meget god udsigt, synes jeg ihvertfald.
Efter det gik vi imod en lille skole, som lå på øen. Her skulle vi ind og
snakke med en medarbejder. Det var en meget pæn tur hen til skolen. Da vi kom hen til skolen, kom vi ind og hørte en masse om sko-
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len, og om hvordan reglerne var her på øen. Hvis man intet arbejde
havde må man ikke bo på øen. Imens vi var på skolen, kom nogle af
børnene til at smadre et vindue.
Efter det holdt vi en pause, fik is og tog ind på et stort museum. Det
var et stort tårn, som var tæt ved den lille by. Det var et meget flot
museum, der var god udsigt på toppen. Efter vi havde slappet af,
havde vi en aftale med en som vil vise os rundt på øen. Og fortælle
om øens historie. Efter rundturen begyndte vi lige så stille at gøre
klar til at tage hjem. På vejen hjem sejlede vi med en større båd, Det
var også hyggeligt. Da vi kom over til Bornholm igen, fik vi “Sol over
Gudhjem”. Men jeg syntes ikke det smagte særlig godt. Og efter det
fik vi lov til at gå lidt rundt i Gudhjem og få noget andet mad at spise.
Da vi havde gået lidt rundt, tog vi så bussen hjem. Og så fik vi lidt
mad og gik vi i seng.
Liam 7. klasse
--------Vi spiste morgenmad, og bagefter smurte vi madpakker, som vi kunne få senere på dagen. Derefter der gik vi ud og gjorde os færdige,
så vi blev klar til at tage med bussen. Vi kørte ud til Gudhjem Havn,
og der tog vi med postbåden Peter over til Christiansø og Frederiksø.
Sejlturen var meget god, der var næsten ikke nogen bølger og solen
skinnede. Sejlturen tog 1,5 time cirka.
Da vi nåede til Christiansø, gik vi over på Frederiksø. Der var en bro
imellem så man kunne bare gå fra ø til ø. Da vi var gået over på Frederiksø, gik vi lidt rundt til vi fandt et sted, vi kunne sidde og spise
madpakker. Det var hyggeligt. Efter vi havde spist vores madpakker,
måtte vi gå hen på nogle klipper og klatre rundt på dem.
Efter vi havde gjort det, gik vi hen ad mod øens skole, fordi vi havde
en aftale. Da vi kom derhen havde de frikvarter og imens fik en vi
en rundvisning på skolen, og hun fortalte at de kun var 14 elever på
skolen, og at de havde kun op til 7. klasse. Når du skal i 8., skal du
flytte hjemmefra, og må først bo der igen, når du har en lejekontrakt
og et arbejde derovre. En lejekontrakt holder kun 4 år, det er ikke så
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lang tid, men det er sådan det er. Men alle dem der havde den gamle
lejekontrakt, altså den fra før 2012, kan blive boende.
Efter mødet med skolen gik vi lidt rundt på øerne. Vi gik op i stortårnet og bagefter kunne man købe is. Efter det gik vi hen til et sted,
hvor vi skulle mødes med en guide, og han fortalte en masse historier
om Frederiksø. Bagefter tog vi hjem med færgen og fik sild i Gudhjem, og derefter tog vi bussen hjem til lejren igen.
Mie 7. klasse
--------I uge 36 tog 7. og 8. klasse til Bornholm. Vi mødtes ved Give station
kl. 11 med alt vores bagage, hvor vi tog afsted mod Bornholm. Det
tog omkring 8 lange timer at komme derover.
Dagen efter vi var ankommet, tog vi til Christiansø, hvilket jeg elskede. Da vi var der, startede vi med at gå hen på Frederiksø, der ligger
lige ved siden af Christiansø, de hænger sammen med en lille bro.
Henne på Frederiksø var der en masse store sten man kunne lege på,
hvilket var utroligt sjovt, især når du kom tættere på vandet. Vi gik
hen på Christiansø bagefter, hvor vi kom hen og besøgte deres lille
skole, og hørte om skoledagen hos dem, hvilket jeg syntes var spændende, da det var meget anderledes. Vi fik fortalt spændende historier om Christiansø og Frederiksøs historie, imens vi fik en rundvisning
af Frederiksø. Da vi sejlede tilbage til Bornholm, sejlede vi med den
anden båd, Ertholm, men da den var meget fyldt, var det desværre
ikke alle der fik siddeplads. Det gjorde os piger fra 7. nemlig ikke. Vi
sad/lå på gulvet, tæt på hinanden, det meste af turen, hvilket faktisk
var ret hyggeligt. Lige indtil at de andre der sad, ud over mig, også
ville ligge ned. Så vi rykkede os, men jeg kunne ikke finde en god
stilling igen, så jeg valgte at gå lidt rundt på båden.
Da vi kom tilbage til Gudhjem, tog vi på et røgeri, hvor vi fik “Sol over
Gudhjem” hvilket smagte utroligt godt, bortset fra alle de ben der var
i fisken. Vi fik noget fritid, hvor vi bagefter tog tilbage til Jarlsgård.
Dagen efter skulle vi gå Hammerknuden rundt, hvilket jeg vidste fra
starten ville være hårdt. Vi delte os op i 4 hold, alt efter hvor hurtigt
man gik. Jeg valgte selvfølgelig det langsomste hold, da jeg ikke er
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lavet til at gå. Vi var utroligt nok kun 3 elever på holdet, to 7. klasser
og en 8. klasse, og så var Karin den voksne på holdet. Vi begyndte at
gå, og det var hårdt allerede fra start. Jeg fik utroligt ondt i mit knæ
i løbet af gåturen, så jeg var meget glad for at vi tog en masse pauser, plus vi fik taget en masse cool billeder. Vi løb ned ad en skrænt,
hvilket mit knæ ikke kunne lide. Der var også en masse steder hvor
man skulle gå op hvilket var forfærdeligt. Da vi nåede op til Opalsøen,
kunne vi se Anettes hold, som var foran os. Vi råbte lidt til dem, og vi
fandt ud af at Linns hold (det hurtigste hold) allerede var nået i mål.
Vi kom ned der hvor vi skulle mødes, et stykke tid efter og mine ben
var smadret. Vi skulle så gå hen til Hammershus ikke lang tid efter,
hvilket jeg hadede, altså at gå. Vi ankom til Hammershus, hvor vi
delte os op i små grupper og rendte rundt og hyggede os. Da vi skulle
spise aftensmad, fik vi pizza. Det var super lækkert. Så kom der en
person og fortalte historier om Hammershus imens det var mørkt, det
kunne jeg rigtigt godt lide. Dagen efter var en ret stor skuffelse for
mig. Jeg havde glædet mig til at vi skulle ud og se en masse turistattraktioner, men det fleste var bare skuffende. Ekkodalen gav ingen
ekko, Rokkestenen rokkede ikke specielt meget og helligdomsklipperne var smukke, men der var ALT for mange trapper. Da vi kom hjem
til Jarlsgård, var der frit slag, så nogle andre og jeg tog til stranden
med Annette. Vi blev måske lidt våde, kun meget, meget lidt :)
Dagen efter skulle vi hjem, hvilket bare var en lang kedelig rejse, og
lige så hurtigt som turen var startet, var den sluttet.
Nathalie 7. klasse
--------7. og 8. klasse tog på lejrskole på Bornholm. Mandag tog vi med bus
til Fredericia og så tog vi med tog fra Fredericia til København, hvor
vi skulle vente på hovedbanegården i 1½ time. Derefter gik vi hen til
den bus vi skulle med til Ystad, hvor vi i Ystad skulle med lynfærgen
til Bornholm. Da vi kom til Bornholm, blev vi hentet med en bus, hvor
vi blev kørt ud til Jarlsgaard, som var der vi skulle være.
Tirsdag skulle vi til Christiansø og besøge nogle forskellige steder. Vi
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var blandt andet ude og se Christiansø skole, hvor der kun går 14 elever imellem 0. - 7. klasse. Vi var også inde og se Storetårnet og alle
de flotte udstillinger der var der inde. Da vi kom til Gudhjem skulle
vi prøve at smage røget sild, nogen af os kunne ikke lide det, mens
andre godt kunne lide det.
Onsdag var vi på Hammershus, vi skulle gå den blå rute; Hammerknuden rundt, indtil vi nåede Opalsøen, hvor vi holdt en pause, for
det var mega varmt og hårdt, for det gik meget opad. Bagefter gik vi
1,5 km op til Hammershus. Da vi kom til Hammershus, fik vi lov til at
gå og kigge og så fik vi pizza til aftensmad. Da vi havde spist, skulle
vi på tur med en guide med flagermuslygter, hvor vi var rundt og høre
om Hammershus i gamle dage.
Torsdag var vi ude at se en masse ting. Vi startede ved Rytterknægten, hvor man kunne komme helt op i toppen og se ud over det hele.
Så gik vi til Ekkodalen, hvor der ikke var ekko, fordi det var groet helt
til. Derefter tog vi en bus ud til et busstoppested, hvor vi skulle gå 1
km ind til Rokkestenen, hvor vi fik taget et billede til skolen. Da vi var
færdige, gik vi hen til busstoppestedet hvor bussen kom og hentede
os igen. Så skulle vi ud til Østerlars rundkirke og lave nogle opgaver
og så skulle vi ud til Helligdomsklipperne og nogen var bare der nede
og kigge og andre var inde i den sorte gryde. Vi blev hentet med en
bus igen og blev kørt tilbage til Jarlsgaard og så skulle vi pakke vores
ting sammen.
Fredag skulle vi tidligt op for der skulle vi hjem igen.
Sofie 7. klasse
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Vi mødte alle sammen ind til skole som vi normalt gør. Vi havde ikke
morgensang klokken 8.00. Da vi startede dagen, skulle vi lige hænge
nogle plakater op igen, de fleste var faldet ned. Jeg var selv syg onsdag og torsdag, men jeg ved at dem der var i skole, arbejdede med
1980 til 1990, hvor de fik interviewet nogle tidligere lærere og elever.
På selve dagen var de første to timer hurtigt ovre; der var fortælling
med Kaj. Han fortalte om alle dem der havde startet skolen og hvem
der havde arbejdet der.
Bagefter var der frikvarter som ganske normalt.
Efter det skulle vi synge under halvtaget, 5. klasse var på scenen
og spillede, efter det skulle vi på stjerneløb. Karin startede med at
sige hvor man skulle gå hen, og efter det fik vi vores grupper. Vi var
cirka 5 på et hold, før man kunne komme videre - altså få spørgsmål,
skulle man samle et puslespil og give det til en lærer. Efter man havde
afleveret puslespillet fik man en post man skulle løbe hen til og svare
på spørgsmålet. Det kunne fx være “hvornår startede Hedegård Friskole?”. Når man havde svaret på det skulle man skrive ens svar ned i
en lille bog, man skulle huske at gå med ens hold, så man kunne ikke
helt løbe væk, men når man havde svaret på ens spørgsmål skulle
man løbe ned til en af de voksne og så fik man en ny post. Der var
rigtig mange poster. Over middag kom alle de voksne og sang med os
under halvtaget, efter det kunne man tage hjem eller blive efter skole
og være med i jubilæumsfesten.
Andreas H 7.kl
--------Dagene op til dagen lavede 6. - 7. - 8. klasserne en masse forskellige opgaver, som til sidst skulle skabe en tidslinje som kunne sno sig
igennem hele skolens historie, som for eksempel gamle vhs-bånd, så
man kunne se forestillinger tilbage fra 90’erne.
Da vi mødte i skolen fredag morgen, startede vi ud med at have fortælling med Kaj, hvor vi hørte om hele skolens historie gennem tiden,
vi hørte for eksempel om gamle ledere der har været her, hvem der
startede skolen, og hvorfor sfo’en ligger der hvor den gør.
Senere hen på dagen kom vi ud på stjerneløb, hvor vi blev opdelt i
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flere forskellige grupper, med både små og store elever. I stjerneløbet
skulle vi løbe rundt omkring på skolen, og løse en masse forskellige
opgaver, som at drikke en hel flaske vand hurtigt, eller bare svare på
spørgsmål omkring skolens historie.
Efter stjerneløbet havde 8. klasse lavet pølser og brød, som vi så allesammen kom ud og fik af.
Efter pølserne var vi omme og synge et par sange, som 5. klasserne
spillede til, da vi lige skulle øve sangene, inden vi skulle synge dem
for gæsterne.
Andreas S. - 7. klasse
--------Dagen startede med, at vi mødte op på skolen som normalt. Da dagen startede, skulle vi op og sætte de ting op som vi havde lavet
dagen før. Efter det gik vi ind i musik hvor Kaj skulle fortælle nogle
historier om skolen. Det tog sådan en time eller sådan noget, men vi
havde også et frikvarter ind imellem fordi vi kunne ikke holde til bare
at sidde ned og lytte. Efter ca. 30 minutter fik vi en lufter på 5-10
minutter hvor man kunne få noget at drikke, lege og gå på toilet.
Efter fortællingen havde vi frikvarter i en halv time. Efter det havde vi
morgensang, hvor 5. klasse sang 2 sange. Det var meget smukt. Efter det skulle vi ud på noget der hed stjerneløb. Det var hvor du blev
sat sammen i en gruppe på 5, og så skulle man ud og finde sådan
nogle poster som man skulle løse. Så fik vi en hotdog, som 8. klasse
serverede, og så var der frikvarter. Efter det skulle vi ud i gården hvor
vi skulle synge igen igen, fordi der var kommet forældre/bedsteforældre så det var meget hyggeligt. Efter 30-40 minutter kom bussen og
så kunne man så tage hjem og det var så skoledagen.
Claes 7. klasse
--------Det startede om morgenen, da vi alle mødte ind på skole og så skulle
alle klasser deles op i to for at kunne få fortælling og ind imellem
havde vi lufter.
Derefter var klokken ti og vi skulle til at have morgensang, hvor femte klasse optrådte med to sange de havde øvet.
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Efter det skulle vi på stjerneløb, hvor vi blev delt op i 3 store hold, for
at kunne holde styr på det hele. Så da vi kom ud i grupperne, blev vi
delt op i grupper på fem mennesker.
Så skulle vi til at gå i gang med at komme ud til de forskellige poster.
Der var tyve poster i alt. Vi hyggede os meget med de poster, og
imens vi var ude og finde de poster, havde ottende klasse lavet pølser
og brød til alle, så vi kunne få noget at spise.
Så skulle vi synge igen, mens der var nogle forældre og nogle bedsteforældre der sang med.
Mads 7. klasse
--------Dagen startede med, at vi mødte op på skolen, hvor vi som det første
skulle høre om skolens historie i cirka en time. Vi hørte lidt om hvordan skolen opstod og hvordan bygningerne og elevtallet har været.
Da vi var cirka halvvejs, fik vi en lufter på grund af, at man ikke sad
så godt, og det var meget varmt. Men efter det hørte vi videre om,
hvordan skolen opstod og den slags. Da vi var færdige med at høre
om det, var der frikvarter. Efter det skulle vi ud i skolegården hvor 5.
klasse sang 2 sange som morgensang, og så skulle vi lave stjerneløb.
I det stjerneløb vi lavede, skulle vi først lave et puslespil og tape det
sammen Og så kom vi ud på en af de 20 poster og så skulle vi lave de
forskellige ting. Efter det fik vi en hotdog serveret af 8. klasse, og så
fik vi frikvarter og efterfølgende, så sang vi sammen med gæsterne.
Der sluttede skoledagen så.
Skrevet af Rasmus F.
--------I de første to timer var vi inde i musik, hvor Kaj fremlagde om skolens
historie.
Da vi havde hørt om det, var der frikvarter. Efter frikvarteret skulle vi
ud til morgensang udenfor, hvor 5. klasse spillede to sange, som de
også skulle spille når gæsterne kom. Da de to numre var færdige gik
vi ind i klassen igen, hvor vi fik lavet de sidste ting til den historiske
tidslinje færdige, og fik dem hængt op.Da alle havde gjort det, havde
8. klasse lavet pølser og brød, det smagte rigtig godt.
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Da jeg havde spist min pølse, var der et langt frikvarter hvor gæsterne begyndte lige så stille at dukke op. Her havde jeg så mulighed
for at snakke med nogle af de gamle elever, og da frikvarteret var
slut var mange af gæsterne kommet. Og så mødte alle op ude under
halvtaget, hvor 5. klasse spillede deres to sange, mens alle elever og
forældre og bedsteforældre og så videre sang med. Så åbnede slushice, popcorn og candyfloss-boderne, det havde vi 20 minutter til indtil
jeg skulle hjem.
Rasmus Ø. 7. klasse
--------Vores skoledag startede med, at vi skulle gå ind i vores klasse, hvor
vi så skulle bære vores udstilling ud i det gammel køkken, hvor vores
udstilling startede og vores udstilling sluttede oppe på biblioteket.
Vi havde lavet en masse plakater, som der skulle hænge fra det gamle
køkken og op på biblioteket. Vores udstilling den gik fra 1980-2000,
og så kunne man gå fra køkkenet og op på biblioteket, hvor man også
kunne se plakater. Vi havde sat et gammel fjernsyn op, hvor man
kunne se VHS-bånd fra 80-erne til 90-erne og til 2000’erne. Og da vi
var færdig med at hænge det op så skulle vi ind, og høre historier om
skolen, og der var også noget fakta, som vi skulle huske til stjerneløb
og det var fra 8.30-9.30.
Og da vi var færdige med at høre historier, havde vi vores første
pause, og så skulle vi ud til morgensang hvor 5. kl. sang og spillede
til begge de sange, vi skulle synge.
Vi startede med at synge “Vor verden er en tumleplads” og bagefter
en jubilæumssang, som havde samme melodi som “Livstræet”.
Bagefter så skulle vi på stjerneløb, hvor vi jo i historietimen havde
fået noget fakta som vi skulle bruge i stjerneløbet, hvor vi skulle
svare på mange forskellige spørgsmål om skolen.
Mellem hver post skulle vi løbe tilbage til enten Karin, Johanne eller
Linda, og så sige hvilken post vi havde været ved, og så blev vi sendt
til en anden post.
Og da der var gået ca 1 time og 20 min., så skulle vi have hotdogs
som 8. kl. og Emil lavede til hele skolen. Efter spisningen var der ca.
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1 time til at vi havde fri, og alle gæsterne kom og vi måtte bare lege.
Klokken 13.45 kunne dem som ikke skulle blive på skolen efter skoledagen gå/cykle eller tage bussen hjem.
Victor 7. kl.
--------Ligesom hver dag startede vi klokken 8. Da skolen startede, gik vi
i musiklokalet, og hørte historien om skolen, som Kaj har fortalt.
Han fortalte om hvordan bygningerne de ændrede sig, og om hvilken
skoleleder var der på forskellige tidspunkter. Og alt det vi hørte om,
skulle vi bruge til stjerneløb senere. Og det han fortalte tog en time.
Da klokken var cirka 10.30, startede vi stjerneløb. Vi blev inddelt i
hold.
Det første vi skulle gøre, var at vi skulle samle et puslespil for at
starte løbet. Når man blev færdig med det, så fik vi nummeret på
posten vi skulle starte med. Der var ca. 20 poster.
Jeg tror der var kun et hold der blev færdig med alle poster, og de
andre nåede det ikke. Efter stjerneløbet sluttede, så fik vi pølser.
Pølserne var rigtig gode. Man kunne vælge bare en pølse med brød,
hotdogs med ketchup, dressing og løg, eller hotdogs med alt muligt,
løg, agurker, ketchup, dressing, og alt muligt.
Efter alle har spiste hotdogs skulle vi mødes under halvtaget, og høre
hvordan 5. klasse sang, og man måtte synge med.
Der var to sange en om Hedegård Friskole, hvor melodien var fra sangen Livstræet, og den anden kan jeg ikke huske hvad hedder.
Og bagefter kom der en masse gæster. Og dem der skulle hjem de
tog hjem, og dem der skulle blive, blev.
Vladislav 7. klasse
--------Vi startede fra kl 8.00 til halv 9, hvor vi skulle lave noget færdigt til
tidslinjen fra 1980 - 1990. Der havde vi nogle valgmuligheder om,
at interviewe nogle tidligere elever fra skolen eller lave plakater om
hvordan skolen var fra 1980 - 1990.
Så var klokken blevet halv 9 og vi skulle høre noget om skolen gennem tiden og skolens udvikling. Det var Kaj, som fortalte os om det,
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og det skulle vi bruge senere til stjerneløb. Det var ikke det sjoveste,
men alligevel lidt spændende. Der var også nogle sjove billeder fra
dengang. Vi fik også 2 luftere undervejs.
Så skulle vi have morgensang kl. 10.00, hvor 5. klasse skulle spille
til 2 sange.
Så havde vi frikvarter, hvor de fleste spillede fodbold og legede. Efter frikvarteret skulle vi på stjerneløb, hvor det handlede om nogle
spørgsmål om skolens tid og det var sjovt. Vi blev delt ind i hold fra
0.-7. klasse - der var cirka 4-5 på hvert hold.
Imens vi var på stjerneløb, lavede 8. klasse pølser og brød til hele
skolen. Det var rigtig hyggeligt.
Da vi havde spist pølser og brød, så gik der lidt tid inden forældre,
gamle elever og nogle fra Hedegård kom. Da alle var kommet, skulle
vi igen synge det vi havde sunget til morgensang.
Nicoline 7.kl.

Kaj fortæller om skolens historie.
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Hotdogs til alle børnene.

Opgaven løst i stjerneløb.
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Hedegård Friskole jubilæum 8. Kl.
Hedegård friskole havde jubilæum. I den forbindelse fik 8. kl. muligheden for at tjene nogle penge til klassekassen, så vi kan komme på
udlandsrejse til foråret i 2022. Vi er rigtig glade for at have fået den
mulighed, for normalt ville 7. kl. skulle tjene deres penge ved bla at
stå for juletombolaen til julefesten, men det kunne vi ikke på grund
af Corona.
8 klasse stod i tombola, hvor der var over 300 præmier, der var sponsoreret fra mange butikker i Give og omegnen, så der var mange, der
ville prøve lykken for at se, om de kunne vinde de helt gode præmier.
Der var en ⅛ del chance for vinde en præmie og der var jo også præmier, hvis man havde ti nitter, så dem blev der også delt ud af. Det
endte med, at der ikke var flere lodder tilbage i nogle af de to tromler
og der var travlt for start til slut. Til sidst var der nogle, der gik ud
for at sælge de allersidste lodder. Tombolaen var en rigtig stor succes
Udover, at vi stod for tombolaen, så havde vi også en bod, hvor vi
solgte candyfloss, popcorn, rød og blå slush ice. Boden kørte på højtryk - nogle gange var der så mange kunder, at vi ikke helt kunne
følge med. Men trods stressen sommetider, så sætter vi stor pris på,
at folk gad at købe både lodre og snacks.

Lavet af Jacob og Laura 8.Kl.
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Festligt kagebord

Der kigges på billeder fra skolens historie.
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8. klasse i boden.
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HEDEGÅRD FRISKOLE - AKTIVITETSPLAN 2021/22 (okt.-jan.)
OKTOBER
15.		
Uge 42
25.		
27.		
27.		
27.-28.

Skolernes motionsdag
Efterårsferie
Praktikanter 6 uger
Valgperiode 2 starter
8. kl. Skills Vejle
1. kl. skole-hjem (LE-JT)

NOVEMBER
10.		
17.-18.
19.		
22.-26.
26/11-5/12

8. KL. jump MESSE (eller 11.11.)
0. kl. skole-hjem samtaler (HHA-LE)
Indsk. til skolestart i aug. 2022: kl. 14.30-16
Kl.læreruge: obligatoriske emner/projektuge
8. kl. deler kirkeblad ud (aftale)

DECEMBER
3.		
6.		
		
7.-8.		
21.		
22.-23.

Julefest. Praktikanter slutter
Deadline Friskole Nyt
(wordfil til: jbh@hedegaard-friskole.dk)
8. kl. skole-hjem samtaler (LT-AH-JM-EW)
Julegudstjeneste Give kirke – derefter juleferie
SFO heldagsåben

JANUAR
3.		
4.		
10.		
12.-13.
17.		
17.-19.
19.		
20.		
25.		
26.-27.

SFO heldagsåben
1. skoledag efter juleferien
Skift 3. kl. dansk/IT
2. kl. skole-hjem samtaler
Hockeystævne 4.-5. kl.
7. kl. skole-hjem samtaler(KAR-AH-EME)
Valgfag 3. periode starter (7.-8. kl.)
Skift P-fag 3.-4. kl.
Skift 4. kl. sløjd/hjemkundskab
6. kl. Skole-hjem samtaler (ME-JM-LT-XX)
Ret til ændringer og tilføjelser forbeholdes.
23.09.2021

