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Skoleårets sidste nyhedsbrev består udelukkende af de mange skønne rejseberetninger, som de af skolens elever, der
har været på lejrtur i år, har skrevet.
Glæd dig til:
• Dagbog fra 2.a og 2.b’s lejrtur til Middelgrunden ved Røjle Klint, skrevet og illustreret af Therese, 2.a
• Dagbog fra 4.a’s 4 dage i Ribe, skrevet af Amalie, 4.a
• Beretning om 6.a og 6.b’s tur til Bornholm, skrevet af Linnea, Astrid og Celina, 6.b og 6.a
• Fortælling om 8.a og 8.b’s tre dage i København, skrevet af Amanda og Sofie , 8.b
God fornøjelse med læsningen.

Middelgrunden på Røjle Klint
skrevet af Therese, 2.a
4. maj 2017
Kære dagbog
I dag er jeg på lejrtur med klassen. Vi skulle her op med bus. Det var Jens der kørte os derop. Da vi kom til hytten var
jeg virkelig spændt på at se hvad der var derinde, men først skulle Maybrit og Tenna give en besked og så måtte vi
gå ind. Da vi kom ind måtte vi vælge vores seng og jeg fik den nederste køje i den midterste seng. Så skulle vi redde
vores senge og så skulle vi have ti-mad.
Ved ti-maden sad vi ude på bænken og spiste. Jeg sad ved bord med Emma, Julie M., Matilde og så nogle andre. Vi
var også på et tidspunkt på stranden og finde skalller. Det var fordi Maybrit havde brug for sådan nogle hvide skaller.
Jeg fandt dog ikke nogle skaller, men jeg fandt en hel masse andre ting. Vi har også lavet meget andet.
Til aftensmad skulle vi have pitabrød. Da vi havde spist skulle vi lave ores madpakke. Vores madpakke skulle være
med pitabrød og gulerod. Da vi havde lavet vores madpakke skulle vi i seng. Godnat kære dagbog, sov nu godt så du
kan blive veludhvilet til i morgen.
5. maj 2017
Kære dagbog
Åha, hvor har natten været hård, men også hyggelig.
Nå, men nu vil jeg fortælle om hvad jeg fik til morgenmad. Til morgenmad fik vi havregryn og de smagte en lille smule
tørre men ellers fint. Men det er også ret øv fordi vi skal hjem i dag. da vi var færdige med at spise måtte der være
fri leg, så skulle vi også skrive lidt dagbog. Lidt efter måtte vi pakke sammen og så tog vi bussen hjem.
Det har været en hyggelig tur, men jeg glæder mig til at komme hjemi min rigtige seng.
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4.a på tur til Ribe
skrevet af Amalie, 4.a

Dagen startede helt almindeligt med morgensang på skolen. Men da klokken var ca. 8:30, var det ellers bare afsted
til Ribe. Vi skulle køre i skolens bus. Det tog ca. halvanden time at køre over til Danhostel Ribe, hvor vi skulle bo,
men vi fik dog tiden til at gå.
Da vi ankom og havde fået vores tasker ud af bussen, tog det lidt tid at få vores værelser. Det var ikke alle, der kom
til at bo på værelse med dem, som de allerhelst ville sove sammen med, men det endte med at blive hyggeligt for
alle alligevel.
Kl. 12:00 kom der en guide, hun hed Anni, hun viste os rundt i hele byen og fortalte nogle rigtig spændene historier
om Ribe.
Derefter tog vi hen til Domkirken, hvor Anni fortalte noget spændene om kirken. Bagefter fik vi lov til at gå op i tårnet, det var en hård tur, men det var det hele værd, for der var den smukkeste udsigt.
Da vi kom ned, skulle vi på O-løb, hvor vi skulle være sammen med dem, vi sov på værelse med. Da vi var færdige
med det, tog vi hjem og hyggede lidt, inden vi skulle spise en lækker aftensmad.
Da vi havde spist, skulle vi have det varme tøj på, for vi skulle på Ghost-Walk, det var igen Anni, der gik rundt med
os, hun fortalte både uhyggelige, spændene og uforklarlige historier, det tog ca. en time, og da vi kom hjem skulle
vi i seng.
Dag 2 spiste vi morgenmad på Danhostel kl. 8:15, og der var noget for enhver smag. Da vi havde spist, skulle vi smøre
madpakker, og der var en masse lækkert at vælge imellem.
Efter det skulle vi gå hen til Ribes vikinger og mødes med Anni, der skulle vise os rundt. Først skulle vi skrive afladsbreve, hvor vi skulle skrive de dårlige ting, vi havde gjort. Da vi var færdige med det, viste Anni os rundt og fortalte,
hvordan man levede i gamle dage, og hvad man brugte i gamle dage. Da Anni havde fortalt os nærmest alt om gamle
dage, gik klassen ned til en lille smuk sø, hvor vi spiste vores madpakker. Efter det gik vi hen til Sct. Cathrinæ kloster,
hvor vi gik rundt i klosterhaven.
Bagefter gik vi hen til Dronning Dagmar statuen og spiste resten af vores madpakker.
Derefter fik vi lov til at gå rundt i byen alene og købe nogle ting, men efter halvanden time ville alle gerne hjem.
Da vi så kom hjem, var der tid til at hygge, inden vi skulle spise aftensmad.
Efter aftensmaden kom vægteren, han fortalte en masse spændene historier om Ribe, og vi gik også lidt rundt i byen
med ham.
Vi kunne næsten kun lige nå at komme hjem, inden vi skulle ud og klatre på klatrevæg, der var en, der fortalte os om,
hvad og hvordan man skulle gøre. Der var dog nogle der ikke ville, men dem der gjorde det, var rigtig gode.

Dag 3 startede igen med morgenmad, der var det samme som dagen før, men det var jo også lækkert. Derefter skulle
vi smøre en rigtig stor madpakke, fordi vi skulle til Nationalparken Vadehavet.
Vi startede med at gå ned til banegården, hvor vi skulle med bussen til Nationalparken Vadehavet.
Da vi kom ind på museet, kom der en guide, han hed Alex, og han bad os om at dele os to og to, fordi vi skulle løse
nogle opgaver. Da vi var færdige med det, skulle vi tage traktoren/bussen over til Mandø, hvor Alex tog os hen til den
lille kirke, og fortalte en masse om Mandø, og at der kun boede 32 mennesker, og de 2 af dem var børn.

sommer 2017

Efter det gik vi ned til Vadehavet, hvor vi skulle fange nogle smådyr - både rejer, små fladfisk og vandmænd. Der
var faktisk så mange rejer, at vi kunne smage på dem. Først startede Alex med at brække hovederne af, og derefter
kunne vi spise dem.
Det var rigtig koldt, men vi lærte også en masse fagligt.
Da vi kom hjem, var der god tid til at være på værelserne og gøre os klar, for vi skulle og spise i byen. Det var rigtig
fedt, fordi der var buffet, men man skulle dog sørge for at havde lidt plads i maven, for da vi havde spist, var der
nemlig fri isbar. Det var en rigtig god aften med hygge og en masse mad.
Dag 4 var den sidste dag, og det var lidt trist. Vi fik lov at sove lidt længere, for vi skulle ikke smøre madpakker eller
ud på nogle ture.
Da vi havde spist, skulle vi gå tilbage til værelserne for at pakke. Da alle var færdige, skulle vi mødes og enten læse
eller skrive dagbog, mens vi ventede på, at Jens kom og hentede os i skolebussen for at køre os tilbage til Brenderup.
Da vi kom tilbage til skolen, skulle vi alle sige farvel til hinanden, mens vi ventede på vores forældre. Det var lidt
trist, at turen var slut, for det havde været en rigtig hyggelig og spændende tur.

6. Årgang på Bornholm

skrevet af Linnea, Astrid og Celina, 6.b og 6.a
Den 15.-19. maj var vi på Bornholm. Klokken
11.45 kørte toget fra Middelfart togstation.
Det var en lang men sjov tur. Da vi var færdige
med at sejle, gik vi til Rønne Vandrehjem. Det
lignede et kæmpe sommerhus. Værelserne var
hyggelige og maden var god.
Vi var ude at opleve en masse bl.a. Dueodde
strand med Europas fineste sand, Hammershus,
Ekkodalen, Østerlars Rundkirke og forsvarsmuseet, der lå lige ved vandrehjemmet. Om onsdagen skulle vi desuden gå sydturen - den dag
vi gik virkelig langt!
Det var rigtig hyggeligt at bo på det vandrehjem, som vi boede på i Rønne. Man boede
sammen blandet a og b, og så lærte man dem
fra parallelklassen bedre at kende. Derudover
spillede vi rundbold og var på stranden, hvor
der blev ristet skumfiduser over bål - det var
rigtig hyggeligt.
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8.a og b i København sammen med lærerne Ib, Anette og Ulla
skrevet af Amanda og Sofie 8.a

Tirsdag den 9. maj stod en træt 8.a på Middelfart Station og skulle med toget kl. 6:32. Togturen var hyggelig, desværre havde DSB glemt at sætte en ekstra togvogn på til os. Så måtte vi klemme balderne sammen og gøre plads til
så mange som muligt, resten måtte stå op hele vejen til København. Da 8.a ankom på Københavns Hovedbanegård,
ventede vi 45 min på 8.b. Vi brugte tiden på at slentre rundt på Hovedbanegården. Nogle havde været så opslugt af
at shoppe, at de havde glemt tid og sted. Så resten måtte vente på, at de kom løbende i sidste øjeblik.
Så gik rejsen til Danhostel, hvor bagagen blev sat af. Derefter førte Ulla an på hendes berømte gåtur, som blandt andet indebar: Rundetårn, Den Botaniske have, Rosenborg Slot, Kastellet, Gefionspringvandet, Den lille havfrue mm. Vi
var godt trætte efter 16 kilometers gåtur rundt i København. Dagen sluttede med, at alle tog ud og spiste på Strøget,
hvor de havde lyst.
Anden dag startede med en lækker morgenmadsbuffet på Danhostel. Så gik vi til Dansk Jødisk Museum og fik fortalt
om jødedommen som religion og om jødeforfølgelserne. Museet var lavet, så når man gik derind, fik man kvalme, blev
svimmel, fik klaustrofobi m.m. - dette for at fornemme hvordan det var at være på flugt i 1943. Efter en spændende
og lærerig fremvisning gik vi til Christiansborg og blev vist rundt af politikeren Erling Bonnesen. På rundvisningen så
vi Søren Pind, og vi gik forbi folketingsformandens kontor.
Så var vi på sightseeing med Nettobådene, og det var en våd og kold oplevelse. Regnen silede ned på os. Nogle havde
taget paraplyer med, mens andre blev godt våde. Selvom vejret ikke var med os på det tidspunkt, havde det været
en hyggelig bådtur - dog var det ikke lige alle, som så så meget.
Våde vendte vi tilbage til Danhostel, hvor vi kunne slappe af i nogle timer, inden vi skulle hen og prøve de længe ventede rutsjebaner i Tivoli. Stemningen var høj, da vi trådte ind i Tivoli parate til at give den gas i de mange forlystelser.
Hen på aftenen spiste vi lækker mad i Tivoli.
Sidste dag i København brugte vi på Tøjhusmuseet, og nogen fik brugt de sidste penge på Strøget. Andre valgte dog
at tage på Ripley’s Believe It or Not Museum i stedet for. Efter en god tur med en masse hyggelige og spændende
oplevelser, tog vi hjem med toget. Togturen var hyggelig, og det afsluttede turen rigtig godt. Vi gav lærerne hånd og
sagde farvel for denne gang. Alt i alt en rigtig god tur.

Tak til de mange dygtige skribenter
for at ville dele deres skønne rejseberetninger og dagbøger.

