NORGES TUR
Marts 2014

HORNSJØ HØJFJELDSHOTEL LIGGER
823M OVER HAVETS OVERFLADE
Det er et stort gammelt hotel med 70 værelser. Fjeld, bjergsøer og
vildmark hele horisonten rundt. Her har Magleby Skolecenter været
på vinterekskursion hvert år de sidste 10 år.
I år er vi 81 taget af sted de første 6 dage i marts. Selvom skyerne
hænger lavt - ind imellem med søndenvindens tågevinger - er
humøret højt hele vejen rundt. For her er skiløjper og altid en
hjælpende hånd til dem der falder. På vej op af en bakke eller på
vej ned fra den top, som man har nået med en lift.
Når de trætte skiløbere kommer hjem sidst på eftermiddagen med
blussende kinder kaster de sig med glubende appetit over hotellets
tre-retters menu. Og så er der fri leg resten af dagen. Poker er det
største, men også bordtennis og swimmingpoolen trækker folk til.
De sangglade synger med i koret til de to utrættelige guitarister i
pejsestuen. Kl. 22 dør de sidste flammer i pejsen ud, og der er
dømt sengetid. Der skal soves igennem, for vi skal have kræfter til
løjpernes strabadser i morgen.
En ting er sikkert. Magleby Skolecenter kommer igen til næste år.

Vi er på internettet!
Du finder os på: internetadresse

Tlf.: 58 16 10 10 – www.magleby.dk – maglefri@pc.dk
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FED TUR MED SKOLEN
Vi kørte fra skolen lørdag og kørte mod Norge. Det tager 12 timer
at køre hele vejen til Norge. Vi bor på et hotel oppe på et bjerg,
som det tager en time at køre op af.
Vi står på ski hver dag når vi er i Norge. Nogen er bedre end andre
og nogen kommer til skade og nogen kører bare der ud af. I år
stod jeg for første gang på sort bakke nummer otte, hvor jeg slog
mit knæ. Vi skal smøre madpakker om morgenen til at tage med
ned på løjperne, og når vi kommer hjem er der varm mad hver
dag.
Den sidste dag er der banko, hvor man kan vinde fede præmier.
Derefter skal vi pakke, for næste dag skal vi køre hjem til
Danmark. Men der er også dem der bliver oppe hele natten, så
man kan sove hele vejen hjem i bussen.
Lavet af Theis, juniorklassen.

Jeg lærte at stå på ski. Jeg var på
museum med skoleinspektøren og
hans søde kone og se på
Lamborghinier.
Magnus, Juniorklassen.

