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Temperatur
udenfor:

15˚

Kevin Arnes vejrudsigt for Sydslesvig:

Vandets
temperatur:

17˚

Zejt-ungs sommerferie special

I min sommerferie var jeg på 
kanotur med 25 børn og voks-
ne fra FDF Bredsted og Flens-
borg og omegn.
Om dagen sejlede vi med al 
vores bagage gennem søerne i 
Sverige. Hver nat overnattede 
vi et nyt sted - i telt midt i natu-
ren. Det var mega spændende 
og total nyt for mig.
Den ene dag regnede det des-
værre en hel dag fra morgen til 

aften. Vi var total umotiveret 
og nåede ikke vores mål. Om 
aftenen var vi plaskvåde og me-
get trætte.
Den bedste dag var, da vi var på 
en lille udfl ugt. Dem, der havde 
lyst, sejlede til en lille ø, hvor 
man kunne bade og hoppe fra 
klipperne. Jeg hoppede mange 
gange ned fra klippen i vandet. 
Det var mega koldt, men med 
tiden var det ok og vældig sjovt.

Selv ansvarlig for 
maden
Vi var opdelt i madgrupper, 
og hver gruppe havde hver sin 
tønde, hvor der var poser med 
morgensmad, frokost og af-
tensmad. Derudover var der 
også to mini-komfurer, som 
hedder »trangia«. Det var udfor-
drende men sjovt selv at være 
ansvarligt for madlavning.
Toiletterne på overnatnings-
pladserne var lokummer uden 
vand-fl ush. Det var nogle gange 
meget ulækkert, fordi de stank 
forfærdeligt. Vi badede og va-
skede hår i søerne, fordi der jo 
ikke var brusebad på stederne. 
Det var en spændende ople-
velse at være midt i naturen - 
udfordrende en gang imellem, 
men mega fedt. Jeg har nydt at 
være sammen med de andre og 
lært meget. Det var en mega sej 
tur.

Junior-reporter Livia Jensen
zejt-ung@fl a.de

Tur i Sveriges natur

Foto: Melf Jacobsen)

Dagens sommerbillede:

LIVIA PÅ KANOTUR MED DE ANDRE FDFERE

SOMMERFERIE

(Fto: Zejt-ung)

Mille på 5 år ligner ikke helt sig selv. Liva på 10 år er nemlig i 
gang med at male hendes ansigt, så hun ligner Elsa fra Disneyfi l-
men Frost. Hende skal Mille ligne, fordi hun på sommerhøjskolen 
i Bredsted skal optræde med en sang fra Frost.

Frost på sommerhøjskole
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