
Slette strand – oktober 2020 

Vi vil gerne fortælle lidt om, hvordan det er at være på Slette strand. Så her kommer 

lidt fortællinger bl.a. fra et børnemøde ☺:  

Olivia har været på en trækketur på hesten Trisse. Og Sofie har også reddet på 

Trisse. 

En dag var rutsjebanen våd fordi det regnede, og Felix tog en rutsjetur i regnbukser. 

Hold da op, den var mega vild. Felix fløj i susende fart ud i sandet. Sofie spørger om 

det gjorde ondt? Men nej, nej, vi griner over at Felix bare tog en ekstra tur.  

Så har der været hunde, og de var søde. Og Julie har været nede ved betonklodsen 

ved vandet. Og ved I hvad? Her var der en der havde lavet et ”håndtryk” i cementen, 

og hun havde skrevet sit navn i cementen.  

Frederikke fortæller, at de har leget krokodille på legepladsen. Og Julie har gynget så 

højt, så hun kunne sparke foden op i træet. Og så er der nogle mega store 

skakbrikker, og de kan bruges til meget. Sofie fortæller, at skakbrikkerne har været 

passagerer i moon-car-busserne, og flere faldt af under den vilde kørsel. Og Felix 

fortæller, at kongen i skakspillet har et kors oven på hovedet. Og Frederikke vil 

gerne vide hvorfor? Felix fortæller at det er nok fordi Jesus har hængt på et kors.  

Olivia fortæller, at hun kan stå op og gynge. Og det kan Felix og Frederikke også.  

Julia fortæller, at vi var ude at svømme – to gange i træk. Og det har Felix, og Olivia 

og Sofie også været. Og vi mødte Thorbjørn og Louise ovre i svømmehallen. Louise 

fortæller at hun har været i badeland og hoppet 10-20-30…  

Julie har fået to bamser. Det er Hugo og Ritta. Og dem har Olivia også. Og Felix 

kender dem fra jungledyret Hugo-filmen. 

Sofie har fået massage. Og Frederikke fortæller, at de voksne også kan få massage. 

Sofie fik olie på, og det var dejligt. Og Julie fik også olie på den ene arm, så kunne 

hun lige mærke hvordan det er med olie. Og nogle sad op til massage og andre lå 

ned. Og Mia og Anna har fået zoneterapi og de nød det rigtig rigtig meget. og Jeppe 

har fået massage på fødderne, det var nemlig ikke zoneterapi.   

Så var der jo skattejagten. Mads og Cornelius havde lavet skattejagten. Og Cornelius 

var tyven. Sofie fortæller, at skatten lå på hans seng, og så blev den stjålet. Og 

Frederikke siger, at hun fandt en af posterne.  Og Thorbjørn fortæller, at vi var 

”helte” og han var Erik Menneskesøn, og Felix var Loke. Det var dejligt, at vi skulle 



være helte til skattejagten. Sofie fandt også en af posterne. Og det var bare 

Cornelius der var røveren. Ja, det var det altså. Sofie fortæller at han snød, og nu er 

han fløjet hjem til København. Og ved i hvad? Vi har snupset skattekisten tilbage 

inden han fløj hjem. Ha Ha. Alle griner, for nu kan vi spise alle de sidste guldmønter. 

Michael der arbejder på slette strand lavede bål til os ligesom han plejer – og Felix 

og Sofie og Frederikke snittede knive – og Louise og mange flere lavede pandekager 

på bålet.  

Julie har spillet skak med sin far, og Julie vandt hver gang, fordi hun er den eneste 

der kender reglerne. Og Frederikke. Har spillet ludo, og hun vandt også, fordi farmor 

og Ida ikke er særlig gode.  

Sofie har været i hestevogn og siddet foran. Og Olivia har været ude på stranden og 

reddet på hest helt ned til krabben. Sidste år prøvede Frederikke også at sidde 

foran.  Og Anna og Jeppe og Thorbjørn har også været på hestevognstur. 

Mia og Jeppe havde banko-gaver med. Og der var en klovn der var med til at dele 

gaver ud. Og Mia og Jeppe vil gerne takke for underholdning fra den sjove klovn. Ja, 

og så spise vi igen guldmønter fra skattekisten og vi fik Nutella. 

Referent: Mormor Lene 

 

Vi vil gerne rette en stor tak til Erik Thunes Legat som med deres donation har 

været med til at dette træf kunne afholdes 

 

 

 







 


