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Sæbekasseløb
Fuld gas over
målstregen!

Lav dit eget
sværd
- det er let...

Del ud af alt det sjove

Vi elsker Børnefestugen. Det skal vi da dele med resten af verden. Tag billeder af 

de ting du oplever ved børnefestugen - eller få dine forældre til det - og skriv et 

par ord om hvad du synes om det. Del det på Instagram og Facebook.

Brug hashtag #Albertslundbørnefestuge

HC Andersen på Børnefestugen

Vi har mødt selveste HC Andersen. 

Hver dag læser han højt af sine 

eventyr. Det sker kl. 11, 12.15 og 14 

i 5. telt ved Herstedvester Skole.

- Goddag mand, hvad hedder du? 

råber en pige efter digteren.

- Jeg hedder HC Andersen. 

- Jeg er kun seks år gammel, rå-

ber pigen.

- Jeg er 209 år, svarer HC An-

dersen. Det er sikkert og vist, for 

Børnefestuge-Avisen hørte det 

selv.

Dian fra Brøn-

dagerskolen 

sov på Børne-

festugen tirs-

dag nat.

- Det var bi-

dende koldt! 

fortæller Dian.
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MED SKUMS-
VÆRDET I HÅND 
Ediz fra 2E på Herstedøster Skole laver 

skumsværd sammen med sine skolekam-

merater Haroon og Mathilde. 

- Man tager tre lag liggeunderlag, og det 

i midten skal være skåret over, så plastic-

pinden kan være der. Og så skal der gaf-

fa-tape uden på, fortæller Ediz.

1 STEN FOR 1 
PANDEKAGE
På børnefestugen har vi verdens læng-

ste pandekagekø. Men husk at man kan få 

pandekager andre steder end i pandekage-

huset... 

TORNADO VÆL-
TER TELT. INGEN 
KOM TIL SKADE 
- Det der sker, er at vi sidder stille og 

roligt og snakker, og pludselig flyver et 

pavillon-telt op i luften fordi der kommer 

et kraftigt vindstød. Vinden vælter også 

vores tre vendespil og et vikingeskib, og 

vores store Lavo-telt klasker sammen, 

fortæller Sune fra Lilleskolen om det kraf-

tige vindstød - måske en tornado? - der 

ramte Børnefestugen tirsdag eftermiddag 

omkring kl. 15. Heldigvis kom ingen til ska-

de, fortæller Sune. Og pavillon-teltet er på 

plads igen, som man kan se på billedet...

Se TV Lorry

Scan QR-ko-

den og se TV 

Lorrys ind-

slag om bør-

nefestugen 

fra tirsdag.

VI KØRER BARE, 
MAND!
Sæbekasseløbet har masser af vindere. 
Alle dem der deltager, faktisk. Børnefest-
uge-Avisen var med da startskuddet gik, 
og talte med nogle af dem der kom først 
over målstregen - holdet fra Bifrost...

Af Katrine Dahl Clement, kdc@albertslund.dk

Det er fem minutter før starten går. Hol-

det fra Bifrost er helt skarpe på deres 

vindertaktik:

- Vi skal bare køre, mand! Og vi stejler, det 

er vores taktik, fortæller Lucas og Faruk 

der er to af de fire på holdet. Vitus styrer 

bilen, mens Stine, Lucas og Faruk skubber. 

Scooterræs

Men allerførst kører de helt små på deres 

blå og røde scootere.

- Jamen, så kør dog! råber kommenta-

toren. Tilskuerrækkerne er pakkede, der 

hujes og klappes, og alle når sikkert i mål.

Lidt senere er står holdet fra Bifrost ved 

startlinjen. Så går starten, og alle giver 

den fuld gas. Ikke alle biler holder, men alle 

børn giver alt hvad de har. Megasejt.    

My Kaywa QR-Code
http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/6/17?video_id...

http://kaywa.me/4wRsq

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!
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DAGENS CITATER

PROGRAM PÅ SCENEN

Harald fra Børnehaven Søndergaard - og Lilli

Børnefestugen er frihed når det er bedst. Jeg har selv været barn 

her, og jeg kan huske den glæde og frihed det gav at komme herned 

og lave lige hvad man havde lyst til - om det så var at stå i pande-

kagekøen i tiiiiiiiiiimevis. Jeg har nok været på Børnefestugen mere 

end 10 gange.

Kubilay fra 3.A. på Egelundskolen

Jeg synes bare det er sjovt at være her. Jeg har stået i pandekage-

køen i lang tid, mere end 10 minutter. 

Torsdag 

09:30 - 11:30 Rytmikpædagogerne

12:30 - 13:15 Trolle og Tormod

13:30 - 14:15 Afslutningsforestilling 

Optakt til Børnefestugens sidste rollespilsdag. Vi begyn-

der foran scenen, som den sidste del af afslutningsfore-

stillingen. Derefter går alle rollespillerne på bjerget.

Biblioteket: Kom og tøm teltet 
for kasserede bøger torsdag kl. 
15.30. Vi lukker teltet kl. 15.20  og 
åbner igen kl 15.30. I får en pose 
hver, som I kan fylde op!!!

#ALBERTSLUNDBØRNEFESTUGE

mikkatp

Baunegårdens piger 

#albertslundbørne-

festuge

sofiesanderhage

En smuk første dag 

#albertslundbørne-

festuge

scleyton

#albertslundbørne-

festuge

windfeldanne

#albertslundbørne-

festuge #alberts-

lund


