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Overbooket 
fængsel i Her-
sted Lovløse

Angry Birds - 
live: Sure gum-
miænder flyver

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

Fortsat højt humør

På børnefestugens tredje 

dag skiftede vejret fra høj 

sol og skyfri himmel – til 

blæsevejr og enkelte regn-

dråber. Men hverken børn 

eller voksne lod sig gå på af 

temperaturskiftet. Teltene 

gav læ for indendørs akti-

viteter.  Esther fra 1.e på 

Herstedøster Skole er her 

pædagog- og biblioteks-

medhjælper for en dag i 

Biblioteksteltet.
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PÆDAGOGER KAN 
BARE DET HER
”Børnefestugen er simpelthen genial” siger 

Lise og Susanne i munden på hinanden. De 

er begge to lærere i 2. klasse på Hersted-

lund Skole, og de er imponerede over det 

fine arrangement, som især pædagogerne 

får stablet på benene hvert år i juni må-

ned.

”Pædagogerne kan bare det her med at 

lave børnefestuge. Selvom der selvfølgelig 

også er en masse andre, der yder en stor 

indsats, så er det pædagogerne, der skal 

have den største ros”, siger de og fort-

sætter:

”Det er dejligt at se at børnene bare leger 

på kryds og tværs med hinanden. Selvom 

nogle af børnene er begyndt i skole, kigger 

de også forbi deres gamle børnehave og 

siger hej til de voksne og de andre børn”.

 

De har begge to især lagt mærke til det 

meget populære pandekagehus, hvor 

børnene har stået i kø i flere timer for at 

smage de lækre pandekager. Og fra i mor-

gen kan børnene godt begynde at glæde 

sig til næste års børnefestuge.

”Det er klart et af årets højdepunkter for 

børnene. De glæder sig hele året til at de 

skal herned”, afslutter de.

TRAVLT I HER-
STED LOVLØSE
Sheriffen og hans assistenter i Hersted 

Lovløse har haft nok at se til det seneste 

døgn. Hele 2.z fra Lærkelængen blev i går 

anholdt og fængslet sammen med deres 

lærer. De måtte dog alle hurtigt løslades 

igen grundet pladsmangel i fængslet.

Samme dag kom det rigtige politi forbi og 

lagde Henrik fra Hjerter To i håndjern og 

tog ham med på stationen. 
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RIGTIG SJOV 
BØRNEFESTUGE
To dage med høj solskin og en afslutten-

de dag med rusk i teltene og et truende 

regnvejr. Sådan ville en meteorolog fra DMI 

opsummere børnefestugen. 

For Filipa, Inge, Alicia og Lili fra Børnehu-

set Stensmosen har børnefestugen mere 

handlet om at køre på børnemotorcykel, i 

sæbekassebiler, slå kolbøtter og lege mor 

far og børn. Og ikke mindst at høre de an-

dre børn synge. Emma, Freja og Olivia fra 

Herstedøster Skole synes især, at det har 

været sjovt at vælte ned ad bakken, blive 

malet i ansigtet og lege sammen med alle 

de andre venner på pladsen.

Alle børnene er enige om, at det har væ-

ret rigtig sjovt at være til børnefestuge.

LIGE I PLET
Torsdagens blæsevejr kunne ikke holde de 

sande Robin Hood’er og Lady Marion’er 

tilbage. Også selvom både halmballer og 

skydeskiver flere gange væltede omkuld. 

Her er det Laura fra 3.d på Herstedøster 

Skole, der stolt skyder sin pil afsted. Mon 

ikke der er et par armmuskler eller to, der 

er vokset i løbet af Børnefestugen?

VINGUMMIER TIL 
DE SEJESTE
Dagens tilbud hos Angry Birds Live: Skyd 

en gummiand afsted med en kraftig elastik 

og lad den lande på kanten af badebassinet 

– ikke i badebassinet. Så udløses der dobb-

le-up i vingummier til den heldige vinder. 

Angry Birds er normalt et computerspil, 

men på Børnefest ugen var det ”Angry 

Birds Live” – yeah…



19. JUNI 2014

#ALBERTSLUNDBØRNEFESTUGE

BØRNEFESTUGE - AVISEN

DAGENS CITATER
Emma og Lauren går i 0. klasse på Herstedlund Skole

Lauren fortæller: Jeg er seks år og har tabt otte tænder. Når man 

har fisket i fiskedammen og fået 30 point, får man et stempel på 

hånden, og så kan man få en kop varm kakao. Det er let at fiske, der 

er mange forskellige fisk.

Nynne, 12 år, går i 6. klasse på Herstedvester Skole

Jeg har fået lov af mine forældre til at være her hele dagen i dag 

fordi jeg synes det er alt for lidt at komme her kun om eftermidda-

gen. De fedeste ting er blandt andet nettene nede under træerne 

og at komme op på Bjerget. Jeg er kommet på Børnefestugen alle 

de år jeg har gået i skole. 

#ALBERTSLUNDBØRNEFESTUGE

thesaberfencer

#albertslundbør-

nefestuge #postbil 

camillamidtiby

#albertslundbørne-

festuge

Henning Habor

Udsigten fra Bjer-

get #albertslund-

børnefestuge

mettesanderhage

#albertslundbørne-

festuge

albertslundcph

Grill med forældre-

ne. #albertslundbør-

nefestuge

mettesanderhage

#albertslundbørne-

festuge

icolding

#albertslundbør-

nefestuge #jacob 

#kærmosen

mikkatp

Beskidte trætte 

fødder #alberts-

lundbørnefestuge


