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Fra d. 5. september til d. 8. september 2017  



Tirsdag 

Så blev det endelig tirsdag og tid til koloni. 

Vi mødte alle spændte ind i børnehaven og startede dagen på 

legepladsen hvor der var fyldt godt op med forventningsfulde børn og 

rigtig meget bagage.  

Da alle forældre havde fået sagt farvel kom bussen og børnene skulle 

finde deres makkere så de kunne komme op i bussen. Imens pakkede de 

voksne bussen og så var der afgang mod kolonien. 

Der blev spurgt mange gange i bussen om hvornår vi var der, så for at få 

tiden til at gå sang vi lidt sange. Først Halløjsa, så Mariehønen evigglad og 

grøns sang. 

VI fik også set en masse køer og heste på vejen og vupti så var vi der. Alle 

børnene kom ud af bussen og ind på legepladsen og de voksne tømte 

bussen for bagage. Børnene var flittige hjælpere da der blev sagt at der 

var frokost når alt bagagen var oppe ved huset  for vi var alle blevet 

godt sultne.  

Vi sad udenfor i solen og spiste alt det lækre mad som vi havde med og da 

vi var færdige var det straks i gang med at lege igen.  

Senihe og Pia begyndte at pakke ud og rede senge. Sejr fik taget en masse 

cykler frem og Helene og Tulle var rundt på legepladsen med børnene. 

Rutsjebanen var meget populær, Liv, Theo, Remon og Jacob legede der 

længe bl.a. med en tennisbold som blev sendt afsted ned af rutsjebanen 

før de selv tog en tur, og det var gerne på maven med hovedet først. 

Janus sluttede sig også til dem. 

Lasse fik en ordentlig gyngetur ved træet og måtte kalde på Carl og Linus 

for at de skulle se det for det var mega højt og sejt. Men han måtte hoppe 

af for at finde dem, for de var gået på opdagelse på grunden. 

Vera og Eivy legede sammen i den lille jungle med en rebgynge. 



Jonas legede med svær sammen med Lasse og Moses. De kørte bl.a. I bus 

og kom rundt på området med buschauffør Lasse. 

Arthur gyngede med Sejr ved det store træ hvor også Vera var der. Vera 

og Arthur var rigtige gode til at bytte så de begge kom til at prøve.  

Dina, Helene og Lind hyggede sig ved et tegnebord. 

Franka hjalp Pia og Senihe med at pakke ud og sørgede for at der ikke 

kom nogen ind i sovesalen der ikke skulle være der  og derefter hjalp 

hun med at plukke blomster til bordene.  

Nikolai legede han fiskede. 

Milo, Elvin, Einar legede helikopter inde ved træerne, og Elias iagttog dem 

fra sandkassen. 

Kl. 14.30 var det tid til eftermiddagsmad indenfor. Vi fik lækre pizzasnegle 

og vandmelon og dejlig kold mælk. Efter en dejlig pause med lidt mad fik 

vi fornyet energi og gik igen udenfor og hyggede os på legepladsen og 

området.  

Edvard tog sig nogle ture på rutsjebanen og gik på opdagelse sammen 

med Pia.  

Ea og Eivy gyngede sammen.  

Ude på legepladsen blev der fundet nogle store buer som man kunne 

skyde pile med, det syntes alle børnene var meget spændende. 

Da klokken nærmede sig 16.30 blev der slået på klokken og så var der 

mulighed for at komme ind og se en film. Børnene var nu ved at være 

godt trætte og Janus kunne ikke holde sig vågen så han tog sig en lille lur 

imens filmen blev vist. 

Aftensmaden var nu klar og der var smurt masser af rugbrødsmadder 

med figenpålæg, leverpostej, karrysild og makrel. Der var også agurk og 



æbler til. Bordene kom på skift op og tog sig lidt mad, og der blev virkelig 

spist godt. Appetitten var stor efter en dejlig dag ude i det gode vejr. 

Efter aftensmad var det tid til at gå på legeloftet. Her blev der leget med 

legetøj, leget skole og så blev der holdt samling. Til samling talte vi lidt om 

det at være på koloni og om hvordan det skulle være når børnene blev 

puttet.  

Stille og roligt kom alle ned og fik tisset, børstet tænder, tjekket for flåter 

og så nattøj på. Og da alle lå i deres senge blev der læst godnat historie i 

begge sovesale. I den store sovesal læste Pia ”de tre bukkebruse” og 

”prinsessen på ærten”. Efter godnat historie i begge sale var det godnat til 

alle børn.  

Det har været en dejlig dag på kolonien med lutter glade børn. Vi glæder 

os til at tage hul på endnu en dag, hvor vi skal lege og udforske området. 

Men allerførst en god nats søvn. 

Godnat fra den lille sovesal med 12 snorkende børn  

Pia 

 

 

  



Onsdag: 

Så er det onsdag morgen og nu har vi sovet på kolonien en gang. Klokken 

lidt i syv har Pia og Helene rullet rullegardinerne i de to sovesale halvt op. 

Dette betyder at børnene er begyndt at vågne og vi andre godt må 

komme og hjælpe til. Så alle kommer i tøjet og får børstet tænder og hår. 

Alle havde fået en god nattesøvn med to undtagelser ifølge deres egen 

beretning. Einar har ikke haft lukket et eneste øje hele natten, men har 

sovet fantastisk. Carl har heller ikke haft lukket et eneste øje for ifølge 

ham nogen har haft snorket.  

Efterhånden som børnene har gjort sig færdige med at tage tøj på og har 

fået børstet tænder kom de i tv-stuen og så en tegne film til alle var klar 

og vi kunne komme ind i spisesalen for at spise morgenmad.  

Senihe var den sidste der kom ud af sovesalen, for da alle er ovre i tv 

stuen redte hun alle børnenes senge. Da hun var på vej ind til de andre 

over i det andet hus er en gruppe børn kom hende i møde heriblandt 

Lasse, der havde fået ”stjerner i øjnene” og sagde, ”der er en ulv her” og 

alle de andre børn som var med sagde enstemmigt at det rigtigt at de har 

hørt en ulv. Senihe kiggede over på Tulle, der var på vej i vaskerummet og 

hun nikkede og sagde, ”vi har hørt tre hyl”. Det er helt vildt at der er ulve 

på kolonien! 

Til morgenmad kunne børnene vælge at få havregryn, hjemmelavet mysli, 

cornflakes og lidt frugt og rosiner til yoghurt eller mælk. Mange har valgt 

at få lidt af hvert i en portion, så har man nået at smage på det hele. 

Derefter kom der varme hjemmebagte boller som Vera, hendes 

storesøster og mor havde bagt til os og de smagte godt. De havde bagt to 

forskellige slags en med rosiner og en uden noget. Vera har været med til 

at bage den eneslags og efter hun har smagt på begge slags, har hun sagt 

”ikke for at prale, men jeg synes dem jeg har været med til at bage 

smager bedre”. De var så gode begge af slagsen og der er blevet spist 

godt af dem. 



Efter morgenmad gik vi i garderoben og fik regntøj og gummistøvler på. 

Det regnede desværre, men det forhindrede os ikke i at komme ud og 

udforske og lege. Vera, Carl, Moses og Nikolai med Senihe rundt og lede 

efter blommer og vi fandt både blommer, brombær og hyldebær. Vi 

smagte på dem alle og snakkede om smagene og om hvad vi kunne lide. 

Derefter sluttede Vera og Nikolai sig til ”Alle mine Kyllinger”, hvor en stor 

gruppe børn var i gang med at lege sammen med Helene. Heriblandt Eivy, 

Dina, Arthur, Janus, Ea, Liv, Helene, Franka, Lind og mange andre børn.  

Vi havde også lovet børnene at lave vandkamp med vandpistoler og 

regnvejret forskrækkede os ikke fra det. Kunne vi ikke lave vandkamp i 

badetøj, så kunne vi i hvert fald gøre det med regntøj på. Der var nogle 

seje og hurtige cowboys. Vi fik tømt et par stor spande vand og de voksne 

blev godt våde både uden på og ind under regntøjet. Alle børn deltog i 

vandkampen, men Helene, Jacob, Elias, Arthur, Jonas, Janus, Remon, 

Edward og Theo gav den hele armen. 

Da vi gik i garderoben for at tage regntøjet af, da det var ved at være 

frokosttid, opdagede vi at børnene både var våde uden på og inde under 

regntøjet, så vi brugte lang tid i garderoben, fordi næsten alle skulle skifte 

alt tøj. Regntøjet og gummistøvlerne skulle stilles til varmeskabe, så de 

var tørre når vi skulle ud at lege igen om eftermiddagen. 

Til frokost fik vi lækker pasta med kødsovs, som Helene, Ea, Vera og Lasse 

havde lavet. Det var meget lækkert og så det dejligt med et varmt måltid 

efter en hel formiddag i regnvejr og ikke mindst en lang vandkamp. 

Efter Frokost delte vi os i de grupper vi spiser sammen med ved et bord, 

da der var kommet post fra hjemmet og vi læste kortene højt for den 

gruppe man spiste med. Der var mange varme og kærlige hilsner fra alle 

og børnene blev utrolig glad for at få kort fra mor og far.  

Derefter delte vi os to grupper. Den ene gruppe gik op på loftet at lege 

sammen med Tulle og en gruppe blev i spise området sammen med Sejr 

og Senihe. Her gik vi i gang med at skrive kort til mor og far sammen med  
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børnene, men der var også gang i plus-plusser og spil. Dina, Eivy og lind 

spillede vendespil. Elvin, Milo, Einar, Carl, Linus, Helene og Lasse lavede 

puslespil. 

Kl. 14 spiste vi eftermiddagsmad. Vi fik pølsehorn som Franka og hendes 

forældre havde lavet. Vi fik også vandmelon som bl.a. Linus, Arthur og 

Dinas forældre havde købt til os. Vi kunne lide det hele, alt blev spist med 

god appetit. Derefter legede vi alle sammen med hjemme lavet 

modellervoks inden vi kravlede i vores regntøj igen for at komme ud at 

lege. 

I løbet af eftermiddagen var Linus, Carl, Arthur, Franka, Liv, Einar, Elvin, 

Milo, Janus og Jonas, Dina og Eivy var med Tulle på ulvejagt i 

”ulveskoven”. De led efter ulvespor og hylede som ulve. På trods af det så 

de desværre eller rettere heldigvis ingen ulve. 

Og Lasse der var så sej og havde kravlet op i det højeste træ, men kravle 

ned det gad han ikke bruge tid på. Han valgte en meget hurtigere måde 

nemlig at hoppe ned fra træet. Godt gået Lasse! 

Til aftensmad fik vi rugbrødsmader med bl.a. karrysild, makrel i tomat, 

æg, frugtpålæg mm. Rigtig mange af børnene var allerede meget trætte 

efter dagens indtryk, aktiviteter og ikke mindst på grund af det våde vejr. 

Efter aftensmad gik vi alle sammen på loftet på nær en voksen som blev 

tilbage og ryddede op efter maden. På loftet holdt vi en kort samling, 

hvor vi rundede dagen af og sang et par sange. Lasse syntes vi skulle 

synge ”bussen på hjulene” (Hjulene på bussen) og det gjorde vi 

selvfølgelig. Derefter begyndte nogle af os voksne at gøre nogle børn klar 

til at sove. Resten af børn og voksne blev på loftet, hvor der blev leget og 

tegnet og så skrev de voksne kort sammen de børn som ikke nåede at 

skrive kort til mor og far tidligere på dagen.  



Da alle børn var klar læste vi en godnat historie på begge sovesale og alle 

nåde at lege med deres lommelygter og så var det godnat og sov godt til 

alle. De voksne blev hos børnene og puttede dem til alle sov. 

Senihe der sov i den lille sovesal kiggede mange gange til børnene for der 

var næsten hele tiden nogen der sagde noget eller gav lyde fra sig, og 

hver gang Senihe rejste sig for at kigge til børnene, så snork sov alle børn 

og så larmede de gamle køjeseng hver gang børnene vendte sig i sengen, 

men børnene sov bare hele natten helt frem til torsdag morgen kl. 6:50. 

Jeg vil slutte dagens beretning med et par sjove kommenter fra et par 

børn. Edvard, der har haft en del tisse uheld sagde at, ” det var da 

imponerende at jeg tissede i bukserne tre gange i træk” 

Sejr spørger Jakob, ”hvorfor har du taget bukserne af Jacob”?  og Jacob 

svarer, ”jeg har taget bukserne af, det er derfor jeg skal tisse”. 

 

De bedste kolonihilsner 

Senihe 

 

 

  



Torsdag 

De første børn begyndte at hviske klokken 6.40 i sovesalen. Et ”shhhh” fik 

dem til at hviske lidt lavere et par minutter. Men så blev hvisken til grin 

og flere børn vågnede. Jonas, Arthur og Moses fortalte hvad de havde 

drømt om til hinanden. 

Vi stod op og begyndte at få de første børn i tøjet. Børnene fik deres pose 

med tøj i, som de tog på og lagde nattøjet på plads. Der blev børstet 

tænder og redt hår. Solcremen snød vi for, da det regnede igen i dag. 

Da de første var færdige gik Sejr over og satte en film på, som der blev set 

mens de sidste børn blev gjort klar. 

Vi spiste morgenmad ved vores faste borde og snakkede om, om vi havde 

sovet dejligt, hvem der havde snorket og hvem der overhovedet havde 

sovet. Det var nemlig ikke alle børn der mente de havde sovet  fx mente 

Carl og Lasse slet ikke de havde lukket et øje hele natten fordi deres 

venner snorkede så højt. 

Efter morgenmaden blev de voksne ”lidt underlige”  og havde travlt 

med alt muligt. 

Pludselig ringede Tulle på klokken og alle børn kom op til huset. Tulle 

fortalte at der havde været nogle i nat som havde gemt en skat og lavet 

et skattekort. Vi delte børnene i hold og så gik skattejagten i gang. 

Den ene post var i sandkassen. Her skulle vi finde 6 skeer som der var 

blevet gemt fra gamle dage. Dina var verdensmester og fandt meget 

hurtigt de tre første skeer. 

Den anden post var med vandballoner og vi skulle alle sammen ramme et 

træ med en vandballon. Det var sjovt og svært. Jonas ramte ved første 

forsøg! 

Den tredje post var en sansepost. Her skulle vi putte hænderne ned i en 

kasse og gætte hvad et var. Den ene gang var det en banan, så var det 



legoklodser og til sidst spaghetti med kødsovs. Det føles virkelig 

mærkeligt. 

Da alle posterne var klaret, fik hvert hold en brik hver. Vi ventede til vi alle 

samles, og så forsøgte vi at samle brikkerne. På puslespillet var der en 

skov med en ulv. Børnene regnede med det samme ud hvor det var. Einar 

råbte højt: ”Den er gemt i ulveskoven” 

Alle børnene løb rundt og ledte efter skatten. Ea fandt den og Sejr bar 

den tunge skat ned til bordene ved huset. Her åbnede vi skatten og alle 

fik lækre figenstænger og kiks. 

Nu var det allerede tid til vi skulle spise mad. Franka, Lind og Eivy hjalp Pia 

med at dække bord. Så spiste vi dejlige fiskefrikadeller og kartofler lavet i 

ovnen. 

Efter frokosten var Pia, Sejr, Linus, Lasse, Arthur og Carl på legepladsen 

hvor de lærte at skyde med bue og pil. Vera, Helene og liv tegnede rigtig 

flotte tegninger af kolonien. De skrev også en masse bogstaver. 

Oppe på legeloftet legede Jacob, Elias og Theo med ”plus plus” hvor der 

blev bygget både pistoler og kanoner.  De gemte også ”plus plussere ” 

over hele legeloftet de mest finurlige steder.   

Pludselig kaldte Pia os alle sammen. Der var en overraskelse. Vi gik over i 

huset og der var pyntet op med det fineste pynt og balloner i hele huset. 

Så var det tid til diskofest!!! Vi dansede og hoppede sammen med vores 

sovebamser. De var nemlig også inviteret til fest. 

Edvard og Nikolai kunne kaste deres bamser mega højt op i loftet mens 

de dansede.  

Lind var træt, men levede HELT op da der blev spillet ”der sad to katte på 

et bord” det var hendes yndlingssang og der blev danset for fulde 

gardiner! 



Vi spiste frugt og lækre figenkugler som Janus og Jonas mødre havde lavet 

til os. De smagte så lækkert. Vi spiste brødet fra Livs forældre.  

Efter maden legede vi igen. De fleste af os udenfor. 

Elvin, Milo og Janus legede en vild sej leg hvor man skulle kravle højt op i 

et træ. De måtte få lidt hjælp til at komme ned igen, men de klarede det!  

Som eftermiddagen gik, blev børnene mere og mere trætte, og da 

klokken blev 17 var aftensmaden velplaceret. Glade men trætte spiste vi 

aftensmad. 

Vi gik på legeloftet og legede. Vi holdt en samling hvor vi talte om, at i 

morgen skulle vi hjem til vores familier igen. Alle glædede sig, men var 

også glade og glædede sig allerede til næste års koloni. 

En efter en kom børnene ned og gjort klar til natten. 

Vi læste godnathistorie da alle børn lå i deres senge. Så blev der puttet. 

Lasse fortalte Pia at han skulle hjem og have pandekager i morgen, fordi 

de skulle fejre han var kommet hjem fra koloni. Han lovede at spise en for 

Pia med sukker og syltetøj på. 

Godnat fra sovesalen.  

Helene 

 

 



Fredag den. 8/9 

Nu var det blevet fredag, og det var dagen hvor vi skulle pakke sammen, 

og hjem til børnehaven med bussen. Inden vi skulle køre, var der dog en 

masse vi skulle nå, og vi havde jo også en dag mere til leg og sjov.  

Efter morgenmaden gik vi over og tog alt regntøjet på (da det øsede ned), 

og gik udenfor og legede. Nogle af de store drenge legede klatreleg i 

skoven, mens en gruppe af pigerne hyggede sig med at bage kager i 

sandkassen. Vi fandt også et nedløbsrør med hul i, hvor man kunne samle 

vand i en spand, og hælde det på rutsjebanen, så den blev rigtig glat. Det 

satte hurtigt gang i en vandrutsjebaneleg, hvor alle skulle prøve den, og 

vente på tur. Der var også nogen der valgte at tage sig et brusebad under 

nedløbsrøret – godt man havde regntøj på   

Den store trægynge kunne også sagtens bruges i regnen, og Sejr gav nogle 

meget høje ture til de børn der havde lyst, en sidste gang inden kolonien 

var slut for i år. Samtidig var der et par af børnene, der lige havde brug for 

at få genopfrisket, hvordan det var man skulle skyde med bue og pil  

Inden vi gik ind, fik en stor gruppe af børn på eget initiativ sat gang i 

”hvad er klokken hr. løve”, som blev leget lang tid inden vi gik ind.  

Indenfor så vi lidt film inden vi skulle have frokost. Der var også nogen der 

var inde og tegne og lege med riddere.  

Til frokost fik vi hotdogs. Børnene kunne selv bestemme hvad de ville 

have på, der var både ketchup, sennep, remoulade, ristede løg (Linas 

hjemmelavede) og agurker. Da der ikke var flere pølser, kunne man også 

få en krasser. Det syntes børnene smagte rigtigt godt.  

Efter frokosten blev vi malet som ulve. Det foregik inde i tv-stuen, hvor 

man kunne se Peter Pedal, når man ikke blev malet. Da alle var blevet 

malet satte børnene gang i en heftig omgang ulvehyl, som varede derfra 

og hele vejen hjem til børnehaven.  



Det regnede stadig da bussen kom og vi skulle ud og sætte os til rette, så 

det var nogle våde, mudrede og trætte børn der kom ind og sidde i 

bussen.   

På vejen hjem i bussen kunne man få slappet af og få sig en lur efter en 

dejlig koloni. De fleste sad bare og tænkte på alt det sjove der var sket på 

kolonien, som de glædede sig til at komme hjem og fortælle deres mor og 

far om. Da bussen var ved at være fremme vågnede Edvard fra sin lur og 

sagde: ”Det her kender jeg - Vi er i København. ” – så vidste alle børnene 

at de snart skulle se deres mor og far igen  

Hjemme i børnehaven stod alle forældrene under deres paraplyer og 

ventede på bussen. Der var fest og glade dage da vi endelig rullede ind 

foran og kunne komme ud og sige hej   

Derefter var der kaffe og boller inde på Radisestuen – og så var det vist tid 

til at komme hjem og holde weekend sammen med mor og far og ens 

søskende.  

Tak for en skøn koloni, vi har alle hygget os og glæder os allerede til 

næste år! 

Sejr og Tulle 

 

 



Koloni 2017 

 

 

Deltager: 

Fra Grøn: Carl, Lasse Linus, Vera, Moses, Arthur, Jonas, Helene, Dina, 

Lind, Franka, Elvin, Eivy, Milo, Einar, Janus 

Fra Rød: Elias, Jacob, Remon, Edvard, Liv, Theo,  

Gæstebørn, Nicolai, Ea 

Voksne: Helene, Sejr, Tulle, Senihe, Pia 

 

Tak for en dejlig koloni  


