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Holmsland Skole kæmpede
mod naturens kræfter
Tirsdag i Holmsland Skoles sundhedsuge blev alt andet, end hvad man havde forventet, da en tur til
stranden med Tai Chi endte som en afprøvning af, hvor meget eleverne kunne holde til i det kolde vejr.
re tale om, hvornår de kunne
komme ind og spise,« fortæller hun.
I stedet blev der altså knoklet på fra elevernes side, og
Laura Poyner var derfor ligesom Thomas Hansen ret imponeret over, hvad eleverne
helt ned til børnehaveklassen
kunne stå imod.
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Af Oliver Otte Okstrøm
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SØNDERVIG: Der er næppe
mange steder i Danmark, hvor
vejret kan blive mere ekstremt
end ved Vesterhavet, og tirsdag var det en af de dage, hvor
der var rigtig gang i den. Bølgerne buldrede, sandet blev
blæst op og regnen piskede
ned. Midt i det hele stod eleverne fra Holmsland Skole på
stranden i Søndervig, og bevægede sig.
Det gjorde de, fordi de friske
elever har sundhedsuge på deres skole, og derfor stod morgenen på udendørs Tai Chi under kyndig vejledning af Heidi
Tordrup fra Butik Heidi i Søndervig.

Naturens kræfter ...

Varm kakao var et hit
Vejret var på ingen måde noget, som folkene bag sundhedsugen havde regnet med,
men der var ingen vej tilbage
for eleverne, som var cyklet fra
skolen i Kloster til stranden,
hvor de kastede sig ud i de bløde, langsomme Tai Chi-bevægelser, indtil det blev for meget
for dem med regn og vind.
Meny med købmand Thomas Hansen i spidsen havde
ellers sørget for forfriskningerne ved stranden i form af
frugt og vand, men i stedet
blev det til indendørshygge i
Beach Bowl, hvor købmanden
i stedet sørgede for, at der var
varm kakao til de kolde børn,
som var nærmest i lykkelig tilstand over, at de var kommet
indenfor.
Selv måtte købmanden også erkende, at hvis det havde
været voksne, så var det nok
gået anderledes til.
»De er helt vildt seje, de her
elever. Havde det været et arrangement for voksne, så havde man bare aflyst det hele på
grund af vejret. Men med børn
er det bare på med jakken og
gummistøvlerne: Så gør vi
det,« siger Thomas Hansen.

Det var om at holde på hat og briller, da elever og lærere fra Holmsland Skole var på stranden i Søndervig, hvor vinden og regnen testede dem. Foto: Iben Hansen

De er helt vildt
seje, de her
elever. Havde det
været et arrangement
for voksne, så havde
man bare aflyst det
hele på grund af vejret.
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Eleverne bliver hardcore
Det var lærervikar på Holmsland Skole Laura Poyner, der
havde sørget for, at eleverne
kunne få lov til at bruge salonen til at være i.
»Jeg har engang arbejdet
herude, så jeg havde lidt kontakter at trække på, og jeg tror,
at det er en fin trøst ovenpå det
hele. Det er også fint, at de ikke
vidste, at det kunne blive aktuelt, fordi så ville de nok ba-

»Jeg tror, at når man har gået
på Holmsland Skole i noget
tid, så kommer det hardcore
gen - så ved man godt, hvad
man kan blive udsat for. Pudsigt nok har vi i dag om naturens kræfter, og jeg synes nok,
at vi er blevet udsat for, hvad
naturens kræfter kan,« smågriner Laura Poyner, der selv
som barn gik på Holmsland
Skole.
Men elevernes tur indenfor
i Beach Bowl var blot en kort
fornøjelse. Efter madpakkerne var spist, og kakaoen var
drukket, så var det op på cyklerne igen. For de ældste eleverne gik turen hele vejen ind
til Ringkøbing, hvor næste
punkt på dagsordenen var en
tur i svømmehallen - og tilbage til Kloster igen, da dyppet
derinde var overstået.
For de yngre skulle de
egentlig have været i gang med
sandskulpturer udenfor, men
det lignede en umulig opgave, så i stedet tog de og vendte
snuden mod skolen, hvor de
i stedet skulle fandt på noget
andet at lave. Samlet gav det
nok nogle meget trætte børn,
da de kom hjem fra denne skoledag.

Det var bare op på jernhesten og afsted igen efter frokostpausen for Holmslands hardcore elever. Foto: Iben Hansen
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