GULDKORN
fra

Sennelsvej 122, Sennels
7700 Thisted
Tlf.: 99 17 34 20

Liv og Malene F.:
“Bare vi nu skal have Kaj Larsen (skoleleder) til vikar, han
lægger ikke mærke til så meget, så kan vi sove i timerne”.
Maria V. og Birthe spiller.
Jesper N. spørger:” Må jeg være med ?” “ja” siger Birthe, “det
må du da gerne” Maria:” Nej Birthe, det må han ikke, for nu
leger du altså med mig”.
På tur til Klitmøller.
Børnene er ved at være møre – nogle gaber.
Birthe siger:” Ja, havluft tager på kræfterne.” Natasia:” Nå, så er
det derfor du altid er så træt !”
(Birthe bor i Klitmøller)
Mathias er blevet stukket på læben af en hveps. Han har det
dårligt, og sidder og holder sig for munden med en klud.
Kristian S. kigger forfærdet på Mathias og siger;” Hva´ er der
sket med ham - har han fået mundblod ?”
Birthe hjælper Marianne og Verena med at sætte telt op. Efter
en tid siger Marianne:” Birthe, vil du ikke godt slå resten at
pløkkene i, for jeg er altså så træt i benene”.
Line B. “Birthe, du er ved at koge to æg, det ene er lyst, det
andet er mørkt. Det lyse æg er det hønen har lagt, det mørke
er det hanen har lagt”.
Et par piger fra 1. klasse sidder og snakker og pludselig siger
en:” Er man da gammel, når man er gråhåret?” “Ja” – “Jamen er
Dorte så gammel ?” siger en anden. “Nej – hun er da ikke
gråhåret, hun er da hvidhåret” ( ja, så er det sat på plads )
Steffie:” Birthe, kan du snakke bondegårdsk”.
Isabella H.: “…………….ellers får i en på frakken, alle to”.
Ann Sofie:” Min bedste har ikke så mange revner i hovedet, så
hun er ikke så gammel”.
Ann Sofie:” Min far kører altid hurtigere end han ikke må”.

Carina S.:” …………….så kan vi komme i Reginas Rekord- bog.
Charlotte står midt i en kæmpe vandpyt. Hun har ikke
gummistøvler på. Birthe spørger forsigtigt:” Charlotte, bliver
dine støvler ikke våde indeni?” “nej” siger Charlotte “ for de er
vandgode”.
Vi snakker om aftenens forboldtræning. Michael siger:” Birthe
ved du hva`? - jeg har fået skinneben og fodboldstøvler”.
Søren fortæller, at hans bil er gået i stykker, og at han selv har
lavet den i stand igen. Daniel S.:” så skal du nok være
am´rikaniker”
Mathias henvendt til Jesper, “Jesper når man slår en prut, ved
du så hvad, man skal gøre? Man skal skynde sig væk, ellers kan
det ske, at man får noget af prutten i munden”.
Jane K. 1. kl.:” Birthe, Charlotte har fået jordrystelse, fordi hun
slog hovedet ind i væggen”.
På tur til Klitmøller, Sidsel:” Birthe, hvis bjergene (klitterne) vi
skal op på er meget høje, så får jeg hjemve og bliver svimmel”.
Ved bålet.
Jesper N. :” Kartoflerne skal pakkes ind i stimorol”.
Nicolai B. og Birthe ved bålet.
Birthe:” Nicolai, det bestemmer jeg altså. “Nej” siger Nicolai,
“det er Kaj, der bestemmer her”. Birthe:” Han er her jo ikke”.
Nicolai:” Nå, men så er det Jesus, der bestemmer"
Rasmus N. – “Det her legehustag er altså ikke kostbar”
(holdbar)
En lille gruppe børn på tur til Klitmøller, hvor vi bl.a. besøgte
en ridelejr og var så heldige at få en ridetur. På hjemvejen –
Joan:” Birthe, jeg kender også en hest, den hedder flyka . Det er
en Islandsk hest, men den kan godt forstå, når man taler dansk
til den”.
Frida og Birthe sidder og hyggesnakker. Frida:” Jeg har
fødselsdag til påske – det er den 4. december.”

Birthe til Thorbjørn og Allan ( vores unge pædagogmedhjælpere ): “Nu får i snart fred for mig, jeg går lige om
lidt.” Thorbjørn:” Jeg har nu ikke noget imod, at der er en
voksen her “.
Birthe er i køkkenet, Sidsel kommer ud og fortæller, at hun har
fået indholdssnot. Det sidder lige her, (Sidsel peger på sine
kinder) og det kan ikke komme ud. Men når jeg ligger ned,
løber det herop (Sidsel peger på sine ører)
Lisi og Malene diskuterer børn. Lisi fortæller, at hun har to børn
og hendes mand har tre børn. Malene undrer sig og spørger:”
Hvordan fandt I ud af hvems der var hvem`s ?”
Allan og Birgitte spiller badminton i hallen, efter et stykke tid
kommer Stephan til og siger :” Altså Allan, nu er det snart vores
tid til at spille Batmanton”. – Hvem sagde, at TV ikke påvirker
børn?
Birgitte og Birthe i køkkenbordssnak. Birthe:” Nåe, havde I en
god tur i skoven i går? – var det Lise, Bente og dig der fulgtes
ad?” Birgitte:” Nej, Lise og mig fulgtes ad, Bente cyklede
bagefter, for hun er jo lidt gammel endnu.”
Børnehaveklassen på tur til Klitmøller – Efter at have løbet op
og ned af klitterne et stykke tid siger Kasper forpustet:” Man
kan altså godt lade sine muskler op igen.”
Simone P.J. :” Det er så koldt udenfor, så man er nødt til at
have cykellygter på.”
“Så var vi henne ved nogen, men de var blevet skilt ad, så det
var kun den ene vi besøgte.”
Se der!!! De fugle der er ved at komme for sent til Afrika!!! –
det var måger. Citat Kasper 1. Klasse.
Kasper 1. klasse tegnede, hvordan man laver børn. Tegnede
bl.a. livmoderen. Jeg spurgte Kasper “ Hva´tegner du” “Det er
bare min jordemoder……..”

Malene J.:” Jeg piller frøerne ud af vandmeloner, jeg vil ikke
spise dem.”
Daniel fra bh.kl. skal til Mallorca, vi snakker lidt om, at det må
være meget lækkert at skulle ned i sydens sol. Lea fra bh.kl.
siger:” Mallorca, er det der, hvor jordkloden ligger ?:”
Malene J.: “Når det regner, er det englene og gud der tisser på
os, så vil vi ikke være udenfor, det er ulækkert.”
Casper bh.kl.: “Birthe, min dør var frosset i dag”. Birthe: ” Har
bilen da stået ude i nat?”. Casper: ”Nej, men vores garage har
ikke forhæng for.”
Charter sidder og snakker med Rikke B. og Charlotte, de
snakker om, da de blev døbt. Charter siger, at han ikke er
blevet døbt, han er blevet navngivet. Rikke:” Hvordan kan du
være levende, hvis du ikke er døbt ?”
Jacob A. :” Den er ikke bare gó, den er genial. ”Lea :” Nej, en
genial, det er sådan en man måler med.”
Malene J.:” Min mormor bor ovre i Nykøbing, men hun snakker
dansk alligevel.”
4 børn i børnehaveklassen er ved at skrive deres navne på et
forklæde, som Bente R. skal have i afskedsgave. Anders siger:
”Nu er hyggen snart forbi,” “Hvorfor det ?” spørger Dorte, “
Fordi jeg snart er færdig med at skrive mit navn.”
Charlotte:” Hvis vi skal have tændt stearinlys, må jeg så godt
sætte ild til lunten ?”
Lasse:” Hvem har skrællet det her æg ?”
Lisi er lige blevet permanentet. Amalie kommer ind og siger:”
Tillykke med dit nye hoved.”
Vi er på bustur. Casper kigger ud ad vinduet og siger: “Se, der
er der syrener”. Mette siger lidt efter: “Syrener – er det ikke
sådan noèn der siger en høj lyd.
Hørt i Pizza bageriet, Malene: “Al ost smager godt, undtagen
det, jeg ikke kan lide.

Hørt ved spisebordet. Der snakkes om Andreas, som er meget
høj, da Bente siger :” I dag kommer en ny mand i stedet for
Andreas, han hedder Kim.”Mathias H. spørger:” Er han meget
høj.”
Birthe:” I skal lade æblerne hænge på træet, til de er modne.”
Martin V. :”Ja, ja, jeg plukker også kun dem, der ligger på
jorden.”
Vi sidder og snakker lidt om at kende forskel på fjord og hav.
Casper siger, at det da er let nok.. Havet er jo der, hvor det er
dybt i begge ender.
Vi har været en tur ved stranden, og snakken går på krabber
alle mulige slags. Mathias L. fortæller os andre, at der
faktisk også findes landkrabber.
Nogle af børnene sidder og kigger i en bog om slanger, og Lea
kan informere om, at pythonslanger jo er dem, der lever i
pytter.
Charlotte: “Jeg har tabt nul tænder, men jeg har før tabt en lås
til en ørering.
Frida fra 3. Kl. ringer til sin fars arbejde for at spørge, om hun
må gå med en hjem. Hun får forbindelse og siger “Har I en far,
der hedder Jens Lauridsen.
Rina: “Mette, hvornår er det I skal til det karnebal?”.
På tur til Nors sø. Lone og en flok børn studerer små krible –
krabledyr i vandkanten. Lone:” Prøv lige at se den kæmpe
vandkalv der.” Jakob S., som står lidt derfra siger :” Der er altså
ingen vandkøer her.”
Erik kommer her til morgen glædesstrålende og siger: ”Hvis
Ulla ikke er her i dag, så skal vi kun have matematik og
madpakker i dag”.
Cecilie R. spørger: “ Hvordan er det nu en knappenål ser ud? Er
det sådan en lang tynd en med en bolle i enden?”.

Lea siger: “ Jeg håber min far får tidligt fri i aften så skal vi
nemlig til skulpturnat”. (samme aften var der børnekulturnat)
Signe M. fortæller, at hun glæder sig til efterårsferien, for da
skal hun nemlig være sammen med sin fætter, ham ser hun
ikke så ofte, for han bor i Farum, og det ligger ikke ret langt
fra København. “Nej” siger Merete “og det gør Sjælland heller
ikke”.
Frederikke bh kl. vil gerne med Lærke hjem og lege, men skal
først kontakte sine forældre for at få lov.
Birthe spørger: ”Hvem vil du ringe til din far eller din mor”. ”Jeg
vil helst ringe til min far, for min mor arbejder nemlig et sted,
min far gør bare noget andet”, siger Frederikke – mens hun
laver computerbevægelser med fingrene.
Med børnehaveklassen på tur. Vi har fundet et vandhul, hvor vi
fisker efter små ”vand dyr”.
Birthe fisker sammen med Bjarke og Casper. Bjarke vender sig
pludselig og rammer på bedste Gøg og Gokke vis Birthe lige i
panden med sin ketcher – hvorefter Casper tørt siger: ”Birthe
dit hoved lyder hult”.
4. klasse sidder i køkkenet og spiser eftermiddagsmad, da
Isabella pludselig udbryder: ”Jeg glæder mig helt vildt til det
bliver sommer.” Hvorefter Mette siger: ”Jeg glæder mig til, vi er
færdige med at spise eftermiddagsmad”.
I cirkus ugen øves der på et ballon nummer.
Cecilie, Frida og Sofie fra 1. kl. puster balloner op til den store
guldmedalje for at have nogen at øve sig med. Alle balloner
bliver brugt og da der skal ryddes op siger Cecilie med
væmmelse i stemmen: Jeg kan ikke lide at røre ved balloner,
der er så saftige inden i
Daniel og Dorte er på vej over i cirkusteltet da Daniel siger:
”I morgen skal jeg snart på ferie langt væk fra Danmark”.
”Det er da dejligt Daniel, hvor skal du hen”. Spørger Dorte
”Jeg skal på ferie helt over i nærheden af København”.
Dorte er ved at uddele smagsprøver af en morkel, som lige er
tilberedt på panden - Magnus kommer ind af døren og
udbryder uhm! Hvor det stinker godt!

Anne 1. klasse hjælper med at servere eftermiddagsmad. Da
Kaj kommer, er der ikke flere skeer tilbage, Anne løber ned i
køkkenet, hvor hun finder tre skeer. Anne siger:” Kaj skal have
den pæneste, for han er skoleinspektør – og så er han så sød!”.
Anne 1. klasse møder sin onkel, da vi er på tur i Christiansgave
– Anne siger: ”Birthe jeg kan godt kende ham, for han er
skaldet i midten”.
Caroline: ”Vil du ik’ godt remulere den her for mig, Jakob ?
( Jeg skulle laminere Carolines maleri for hende )
Ida S.: ”Birthe, prøv at se den her flyverdragt. Den er slet ikke
ny, den er bare blevet vasket !”
Det er snevejr, Peter sidder på en bobslæde. Han har skihandsker på, og prøver forgæves at folde hænderne. Peter
siger med et kæmpe smil:” Birthe, man kan ikke be’ fadervor
med de her på.”
Chris til Jakob.
”Jeg sover længe, men jeg vågner også længe”!
Her på skolen har børnene beskæftiget sig en del med
udstoppede dyr og forsteninger. Da nogle børn fra børnehave
kl., og børnehaven var på tur sammen med Lone, stod vi på
Store Torv og kikkede på statuen af Christian d.9. Lone fortalte
de meget interserede børn, hvem statuen forestillede, og at
han en gang var konge i Danmark, men at han nu har været
død i hundrede år. Vi fortsatte op gennem anlægget, da
Frederikke fra børnehavekl. pludselig sagde: ”Dorte hvordan er
han blevet til sten.”
Jakob til Anders G.M.:
J ”Kan du have en go’ tur ud til dine bedsteforældre, Anders”!
Casper 1. klasse har lige taget sin flyvedragt af, han løfter den
op og siger:”Neej, hvor er jeg høj, højere end mig selv.”
Ida S. står med sin skolemælk. Det drypper med mælk fra
bunden. Hun kalder :”Karen Marie, Karen Marie, min mælk den
er vandtæt!!”.

Vi skal have bestilt nye rulleskøjter til Grotten, så snakken
kredser lidt om rulleskøjter. Caroline siger: ”Jeg har ikke lært at
cykle på rulleskøjter endnu.”
Casper GH (1. klasse) til Jakob
”Ja, da jeg gik i børnehaveklasse, troede jeg, at hun hed Karl
Marie. Det kaldte alle de andre hende også……….”!
Sophia: ” Har I noget gaffel-tape” ? ”Jeg har prøvet noget alm.,
men det holder ikke…”
Mille til Jakob:
”Jeg ved godt, at det er dig, der er ”Volmer Viking”!
-hvordan ved du det ?
det er fordi Dorte aflyste dig, da vi havde emneuge
Anne Kiel til Jakob: Sædet er ”blind-skævt”
Ninna og Jakob snakker lidt om familie…….
Ninna: ”Og så har jeg en mega, mega lille kusine, og hun går
ikke engang i dagpleje…….men sådan noget gør man jo ikke i
Sjørring”!
Jeppe & Christian M. står i børnehaveklassen og slår på en
papkasse med nogle pinde.
Jeppe: ”Nej stop ! Vi må ikke tatovere den længere”!
Charlotte K.: ”Jakob han knokler da bukserne ud af røven”!
Tino og Jakob hygger ved morgenmadsbordet.
Tino hoster lidt, hvorefter han siger: ” Jakob, min stemme er
vist lidt hæslig i dag”!
Senere falder samtalen på madpakker og Tino tilføjer: ”Jeg har
rådden medister med i dag – det giver min mor mig altid med”!
I madordning.
Birthe til Marie: Skal jeg hjælpe dig med at smøre brødet, eller
kan du selv gøre det ?
Marie: Du skal gøre det, for jeg tror, min mor har glemt at lære
mig det.
Kaj er væltet på cykel og ser noget forslået ud.

Ida S. spørger, hvad der er sket.
Kaj: ”Jeg er væltet på min cykel……”
Ida: ”Du har vist taget dine støttehjul af for tidligt”!
Vi sidder og snakker over morgenmaden og Maja siger: ”Vi så
en stor stjerne lige foran os til morgen” ”Ja” siger jeg ”det er
Venus. Det er en planet ligesom jorden, vi bor på, men den
ligner en stjerne.” Maja spørger: ”Bor der nogen.” ”Nej ”svarer
jeg, der er aldrig nogen, der har besøgt os derfra og vores
flyvemaskiner kan ikke flyve så langt, det tager vistnok flere år
at flyve dertil. ”Nej” siger Maja meget forstående – ”de skal jo
også have meget mad med”
PY-FEST.
Casper GH til Jakob Kvols: ”det er sjovt i den der sang synger
de.; du har taget mit hjerte. Men det kan man da ikke?????
Dorte var ved at plante en gren af troldpil i en stor urtepotte
med sand, og siger til Peter H.L.: ”Hvad nu hvis den begynder
at skyde, Peter: ”Så må vi passe på, at vi ikke bliver ramt.”
1. klasse er i bus på vej til Klitmøller. I forbifarten beundrer vi
Skinnerup Kirke, lyset falder så smukt på tårnet. Caroline
siger:” Ja, og så er det smart at telefonnummeret står udenpå
kirken”. (det er årstallet)
Henriette B.:” Jeg skal skynde mig på toilet, for vores toilet
derhjemme er udstoppet – det har min storesøster og storebror
gjort”
Dorte går ind i de stores rum for en kort stund at hvile ørene
sammen med en kop kaffe . Mille og Line leger derinde og der
kommer hurtigt en snak i gang. Da jeg vil gå siger Line ”åh nej,
går du nu”, og Mille fortsætter, ”det var lige så hyggeligt med
en lækkersnak”.
Nogle børn sidder og snakker med Jakob om bedsteforældre
og oldeforældre. En del af børnene fortæller, at de aldrig har
set enten deres oldeforældre eller bedsteforældre, fordi de er
døde før børnene selv blev født. Chris siger: ”Jeg har aldrig set
min svigermor”.

Jakob: ”Det var temmelig meget smør, du fik på den der bolle,
Anne….!” Anne K: ”Det er fordi det er så vådt!” (Det var varmt
og blødt pga. varmen)
Anne K fortæller historier om vind og vejr, og afslutter en af
dem med sætningen: ”Men han er jo også psykopat – sådan en
der drikker!”
Ved middagsbordet i børnehaven… Andreas: ”Det er den tredje
karton mælk, jeg tømmer i dag!” Natacha: ”Så får du nok en
ymer, som der kommer mælk ud af!”
Daniel M.A.: ”I dag har jeg en halv med af de her brød, men i
’overgår’ havde jeg en hel med!”
Daniel M.A.: ” Hvorfor sidder du på Ida S’ plads, Jakob?” Jakob:
”Synes du da ikke, at jeg ligner Ida?” ”Nej, for hun har jo sådan
nogle prikker!”, siger Daniel og peger på sine kinder. (Og ja,
Ida har jo fregner, og så kan man lære, at lade være med at
spørge dumtJ)
Amalie: ”Vi har en del ribs hjemme i haven!” Jakob: ”Har du så
spist dem alle sammen?” Amalie: ”Nej, for de fleste af dem er
blevet krøllede…!”
Henriette siger til Birthe, at xxx ikke kommer til pyjamasfest,
da hun har fået ”kolde fødder”. Ninna overhører samtalen og
siger:” Hvorfor kan hun ikke komme til pyjamasfest, når hun
har kolde fødder?”
Birthe til Jeppe A.: ”Du må altså ikke svinge med den spidse
pind – tænk hvis du rammer en i øjet – man kan blive blind af
sådan noget” Jeppe:” Jah, men så er det kun på det ene øje!”
Vi er på vej ud i skoven og møder Lene Frisør. Vi hilser på
Lene, og Naja hvisker:” Birthe kender du hende”. ”Ja hun hedder
Lene” svarer Birthe” - Det er min læge” siger Malene. ”Nåe” siger
Birthe ”Hedder din læge Lene?”. ”Ja, det er hende, som klipper
mit hår” svarer Malene. Hvorefter Naja siger: ”Så er det altså
din frisør!”
Maiken K.:” Se, Karen har fodvanter på” (tåstrømper)

Kasper står og kigger på, at Dorte steger rødspættefileter til
pyjamasfesten. Alle fiskene bliver fint gyldne og Kasper
udbryder:”Man skulle næsten tro, at de var købt hos
Guldbageren”.
Naja:” Dennis ved du, hvor vi har en elevator (radiator), der er
varm?”
Alex, Andreas, Niklas og David 0.kl. snakker om drager, Alex
og David siger, at de ikke findes, kun i gamle dage, hvorefter
Andreas udbryder ” NEJ, de fandtes kun i Kina tiden”.
Benjamin A har lavet en ko i krympe papir. Horn og yver går i
Stykker og Benjamin klipper det af, hvor efter han siger: ” se
min ko den har mistet to horn og sit ymer”.
Maiken G.B.:Mine kammerjunkere skal smeltes (knuses)
Pigerne fra 2. klasse taler om Bodil, hun er syg – har måske
influenza, mener de. Marie siger:” Min morfar skal vaccineres
for influenza i dag.” Rebekka siger undrende:” Kan mennesker
godt blive vaccineret, jeg troede, man skulle være hund eller
hest eller sådan noget for at blive vaccineret.” ”Nej” svarer
Marie ”Du er da også blevet vaccineret, da du var lille” – ”Nå”
siger Rebekka ”det kan jeg ikke huske”.
1. klasse er på tur til Klitmøller. Vi sidder i surfhuset og spiser
mad og nyder udsigten over havet. Simon siger:” Se det skib
der holder derude!”
Majken K.K.:” Birthe ved du, hvorfor jeg fik den fugl – det var
fordi min hamster døde………….og den kunne ikke få nye
batterier”.
Børn fra 6. klasse sidder i Grotten og arbejder. John spørger
om det er ok, at de har valgt at sidde i Grotten. ”Ja,
selvfølgelig” siger Birthe, ”hvis de ikke opfører sig ordentligt
returnerer jeg dem bare” hvortil Daniel F. siger:” Birthe du må
ikke slå børnene” - så måtte vi lige finde ud af, hvad returner
betyder!

På tur med 1. klasse. Det øsregner og vi forsøger forgæves at
finde læ undre nogle grantræer. Kasper siger:” det står altså
ned i strimler….”
På tur til mosen med børnehaveklassen – vi kigger på
forskellige planter bl.a. en dunhammer.- Marie Rishøj siger:”
sådan en kan man faktisk også kalde for et snobrødssiv”.
På vej til skoven med børnehaveklassen – Marie R.:” I skal bare
vide at xxxxxx, som bor derinde er ved at blive gravid nu!”
Mathilde og Birthe hånd i hånd på tur i Thisted. Mathilde taler
meget, men pludselig bliver der stille – efter kort tid lyder det:”
Jeg bliver altså helt tør i halsen af at snakke så meget”.
Sebastian W.:”Nu ved jeg, hvad det vil sige at knokle, vi skulle
læse 48 sider, da vi havde Kaj som vikar”.
Marie R.:” Mathilde og mig skal ikke med i svømmehallen – jeg
har ondt i øret, og Mathilde har blærebetændelse i øret!”.
Emil (Mejse) er ved at få rulleskøjter på og fortæller Britta, at
han og Simon spiller fodbold – hvortil Britta siger:” I er da også
så aktive.” ”Ja” siger Emil ”der er hele tiden noget at se til”.
Sebastian W.:”Birthe min far har fødselsdag i dag” – ”Har du så
lavet en gave til ham?” ”Nej, men jeg er ved at udvikle den….” –
Hvad er det da?” – ”Han ønsker sig en sød og god dreng”.
Marie R.:”Jeg vil gerne have en lillesøster, men det jeg tror ikke
min mor vil, for så skal hun have et barn på hver led………altså
et ved hvert bryst”.
Marcus (Mejse): ”Min far hedder Brian, men jeg kalder ham
altså far”.
Emma (Mejse):” Neej se! - der er isterninger på bladene” – det
var fine regndråber.
XX børnehaveklassen:” Min far kørte så vildt, at vi blev stoppet
af politiet – de ville se hans Dankort”.

Majken K.K.:” Min hund har både orm og lopper, så nu har den
fået en ormekurv”.
Børnehaveklassen har været med naturvejleder ved fjorden –
alle har vaders på. Nikolaj fortæller: ”Vi har haft gummestøvler
med seler på og redningsvest.”
Marie S.: ”Det er meget sjovere, når vi er mange, så kan vi køre
om kamp.”
Britta spørger pigerne i 1. klasse om de har haft en god ferie
og, hvad de har lavet. De fortæller at de har været i biografen –
hvortil Britta siger: ”I glemte at ringe til mig!” – hurtigt kommer
det fra Lea: ”Du var ikke hjemme da jeg ringede!” Hmmmm.
Astrid:” Hedder det ikke, at man bliver eksploderet, når man
handler i en forretning?”
Omkring bordet til klokken 4 - mad. Jeppe A. spørger om han
må få et ”andebrød”! (½ flutes) – Jo, jo – Britta giver ham brødet
og spørger:” Hvad siger ænderne? Jeppe svarer:” And, and!
Vi har bagt boller. Maria har penslet med æg. Ved
prøvesmagningen nyder Maria den sprøde skorpe – ”Uhm! den
smager godt.” ”Det er der, du har penslet med æg”, siger
Birthe. ”Hvor kom ægget fra?” – ”det kom fra en høne” – ”var det
en hun høne?”
Vi pynter til Pyjamasfest. Der skal sættes silkepapir op på
lamperne. Birthe siger til Marie R. ”Vælger du farverne, hvis jeg
sætter papiret op?” – ”Ja, det vil jeg gerne – jeg elsker at
bestemme, og det må jeg næsten aldrig derhjemme!”
Hørt ved bålet:
Britta roser Anders Kold og Lasse Kildahl for deres flotte
snobrød – de ligner brød fra Guldbageren.
Viktor vil sidde ved siden af Anders og Lasse, men han synes,
der kommer for meget røg.
Viktor siger:” Her er alt for meget røg” - hvortil Lasse svarer:”
Ja, men man må lide for skønheden”
Marcus, Lasse, Isabel og Marie S. har en snak om piercing og
tatovering. Isabel fortæller om en mand, hun har set i

fjernsynet: ”Han havde tatoveringer over hele kroppen – også
hernede”, siger hun pegende og fnisende. ”Havde han en
ørering i tissemanden?” – ”Nej, han var tatoveret på
tissemanden!” - ”Øjj! Det må ha’ gjort ondt!”
På fiskeri i vandhul med 1. klasse – Pas på, der er synkesand!!!
Rasmus Brogaard: ”Hvis man spiser for hurtigt, kommer man så
på børnehjem?”
Marcus H.:” Jeg skal lige have skrællet mine blyanter!”
Marie M.:” Nu er dit snobrød snart kogt!”
Sofie D.P.:” Mit maleri skal hedde billedkunst!”
Sofie D.P.:” Se Birthe, de her blade er rustne!”
Magnus D.P.:” Dorte er du fra Fyn? – ”Så skal du da snakke
bornholmsk!”
Rasmus B.:” Se, det ligner en bøsseslange” (slangebøsse)
Marie S., Anders Kold og Lasse snakker ferie. En skal til Fyn en
anden til Mallorca - hvor mon der er varmest? Lasse mener, at
der er varmest på Mallorca, for på Fyn er det næsten ligesom i
Danmark!
Jens fortæller om farligt kryb – bl.a. Sorte Enker og Solariemyg
– Astrid siger: ”Jens er det malariamyg du tænker på!”
Mai og Magnus er uenige om regler i et spil. Mai siger
henvendt til Magnus:”Du får ret og jeg får ro!”
Stine: ”Min far er blevet repareret, og han har også fået et
rynkebillede!”
Stine: ”Suppen lugter af jul, er der ikke kamel i?”
1. klasses piger snakker om børnelokkere. Martha siger, at hun
godt ved, hvordan en børnelokker ser ud – En børnelokker har
knogler på hovedet!

På vej hjem fra svømning overhalede vi en gyllevogn – og lidt
senere en gyllevogn mere! Britta siger:” Se der kommer en
gyllevogn mere!” Nikolaj HJ:” Ja, de er kopier af hinanden!”
Christoffer:” Se, jeg har slået mig på albulen!”
Mejse drengene spiller fodbold – så lyder det, ”Nu er der altså
hjernespark!!”
Simon har lidt svært ved at tage afsked om morgenen. Efter
hans mor er gået har Simon fugtige øjne, og han ser lidt trist
ud. Birthe spørger:” Var det svært at sige farvel til mor i dag?”
”Nej” svarer Simon ”Det er bare mine øjne der dugger”.
Birthe fortæller, at hendes hund er blevet bidt af en hugorm –
Elias siger:”Var det en spækhugger din hund blev bidt af?”
Rasmus 1. klasse, vil gerne i Fårup Sommerland igen – for nu
har de ”sat højden lidt mindre ned!”
Lasse K.K.:” Birthe, har du hørepirat!”
Vi sidder på stationen og venter på bussen. Marie H. M.
udbryder:” Se, der kommer en dobbeltgænger!” – Hvortil Karen
Marie siger:” Sådan en bus med to etager hedder en
dobbeltlægger!”.
Elias fra børnehaven er igen i gang med et kunstfærdigt
byggeri med magneter. Birthe siger:” Hvor det flot, du har altså
en god fantasi!” Elias svarer:” Jeg bruger ikke min fantasi, det
er bare noget, jeg finder på!!!”
Anders Kold:” Man må ikke skyde kronhjorte her i Danmark,
først helt nede ved Viborg”!

Oktober 2010

Mai:” Birthe, hvor skal jeg gøre af låget til tomaten?”
Det var blomsten.

Januar 2011

Alexander vil gerne med en kammerat hjem og lege –
han ringer og spørger sin far – og får nej. Alexander
vil så ringe til sin mor – for som han siger, det er
moren der bestemmer mest!!!!!

26.01.2011

Sofie: ”altid, når jeg ringer til min far, så må jeg ikke
lege” Karoline:” Hvorfor ringer du så ikke til din mor?”

27.01.2010

I gymnastiksalen til stikbold. Malthe siger til sig selv:”
Jeg er godt nok i gribehumør i dag.”

April 2011

Eline viser sin far en figur, hun har klippet. Elines far
spørger:” Er det en kylling?” Eline svarer:” Er du blind i
øjnene far, det er en søhest.”

Maj 2011

Morgensang – Lærke og Mathias sidder ved siden af
hinanden, der bedes fadervor. Mathias hvisker:” Nej,
Lærke det hedder ikke daglige grød, det hedder
daglige brød”.

Maj 2011

Tinne:” Camilla har du mascara på?” ”Ja, det har jeg.”
Tinne:” Det kan jeg ikke tåle, så får jeg
øjenbetændelse.”

Juni 2011

Julie J:” Der er sådan en spytflue ovre på bordet. Du
ved sådan en der spytter”. – ”Nå, en spyflue?” ”Ja, lige
sådan en.”

Juni 2011

Malene:” Nu, skal I ikke bruge al limen til
limpistolerne.” Johanne:” Nej, det må jeg heller ikke
derhjemme. Så bruger jeg bare min fars gaffatape.”

Juni 2011

Vi spiser kylling nuggets. Eline spørger:” Må jeg få en
muffin”
Camilla: ”En muffin?” ”Ja, de gule nogle på tallerknen”
Camilla: ”Nå, de hedder nuggets” Eline:” Ja, der er
også et svært ord.”

August 2011

Jakob Kold:” Det er træls at spille mekanisk fodbold –
der må man skubbe”.

August 2011

Mathias Kjærsgaard:” Julemanden sover aldrig, han
har nemlig travlt – han skal lave gaver til mange børn
cirka 2000.”

August 2011

Mikkel Hoxer:” Jeg skal lige skrælle min blyant.”

August 2011

Magnus Lynge:” Det er ude ved flyvehavnen.”

Anders Kold:” Man må ikke skyde kronhjorte her i Danmark, først helt dernede ved
Viborg”!

Oktober 2010

Mai:” Birthe, hvor skal jeg gøre af låget til tomaten?” Det var
blomsten.

Januar 2011

Alexander vil gerne med en kammerat hjem og lege – han ringer
og spørger sin far – og får nej. Alexander vil så ringe til sin mor
– for som han siger, det er moren der bestemmer mest!!!!!

26.01.2011

Sofie: ”altid, når jeg ringer til min far, så må jeg ikke lege”
Karoline:” Hvorfor ringer du så ikke til din mor?”

27.01.2011

I gymnastiksalen til stikbold. Malthe siger til sig selv:” Jeg er
godt nok i gribehumør i dag.”

April 2011

Eline viser sin far en figur, hun har klippet. Elines far spørger:”
Er det en kylling?” Eline svarer:” Er du blind i øjnene far, det er
en søhest.”

Maj 2011

Morgensang – Lærke og Mathias sidder ved siden af hinanden,
der bedes fadervor. Mathias hvisker:” Nej, Lærke det hedder ikke
daglige grød, det hedder daglige brød”.

Maj 2011

Tinne:” Camilla har du mascara på?” ”Ja, det har jeg.” Tinne:”
Det kan jeg ikke tåle, så får jeg øjenbetændelse.”

Juni 2011

Julie J:” Der er sådan en spytflue ovre på bordet. Du ved sådan
en der spytter”. – ”Nå, en spyflue?” ”Ja, lige sådan en.”

Juni 2011

Malene:” Nu, skal I ikke bruge al limen til limpistolerne.”
Johanne:” Nej, det må jeg heller ikke derhjemme. Så bruger jeg
bare min fars gaffatape.”

Juni 2011

Vi spiser kylling nuggets. Eline spørger:” Må jeg få en muffin”
Camilla: ”En muffin?” ”Ja, de gule nogle på tallerknen” Camilla:
”Nå, de hedder nuggets” Eline:” Ja, der er også et svært ord.”

August 2011

Jakob Kold:” Det er træls at spille mekanisk fodbold – der må
man skubbe”.

August 2011

Mathias Kjærsgaard:” Julemanden sover aldrig, han har nemlig
travlt – han skal lave gaver til mange børn cirka 2000.”

August 2011

Mikkel Hoxer:” Jeg skal lige skrælle min blyant.”

August 2011

Magnus Lynge:” Det er ude ved flyvehavnen.”

Oktober 2011

Vi skræller kartofler – Nikolaj HJ siger: ”Det er en begge veje
kniv”.

02.11.2011

Magnus Lynge ”Ja, det har jeg også prøvet – det er ligesom
lungebetændelse bare i halsen”.

09.01.2012

Julie J.: ”Mine strømper er helt våde fordi mine sko de er
vandtætte”.

16.01.2012

Jabob K.: ”Mandag morgen – det er den længste dag!!”

25.01.2012

Eline:” Det er nok med én (anonym voksen), ellers bliver der
flere, der kan skælde ud!”

25.01.2012

Lærke Lynge:” Nej, det er den Emilie, der er din fætter”.

28.02.2012

Jeppe M.:” Jeg skal også på ferie til sommer – jeg kan ikke
huske, hvor det er, men det er der, hvor man får gratis sodavand
og man skal flyve derhen.”

29.02.2012

Voksen:” Der er ingen svømning de sidste to gange inden påske
– Thy hallen er under renovation J”
Julie J. til Tinne:” Vi skal på ferie i Skiland:”

02.04.2012

Jack siger henvendt til Birthe:” Der plejer at være to af dig, hvor
er den anden?”

18.04.2012

Kristoffer B. K.:” man skal være inde i bilen en hel nat, før man
ikke er i Danmark mere.”

23.04.2012

På tur - vi lytter til og snakker om fuglesang. Signe:” Nu kan jeg
høre lærken helt ind i hjertet” – Jens:” Jeg kan høre det helt ind i
næsen”

03.05.2012

Kristian R. ”Hvem er duks i denne uge”. Birthe siger undrende
”duks”… ”Ja”, siger Kristian, ”de har ikke opvasket bordene

Maj 2012

Bente:………… har ondt i ryggen” – Emil: ”Så skal man bare gå
med stok eller kørestol”

Maj 2012

Vi laver hønsekødssuppe ved bålet.
Marcus S.M. kigger i gryden og spør’:” Hvorfor ryger det fra den
kogte fugl”

11.05.2012

Jasmin og Jacob i samtale
Jasmin: ”Er han så helt skaldet”
Jacob : ”Ja, helt skaldet”
Jasmin: ”Han havde slet ingen hår”
Jacob :”Nej”
Jasmin: ”Heller ikke bag ørerne?”

