350 børn- har glæde af
„Horsnæsbo"-kolonien
Mange skolebørn vil gerne paa ferie-kolonien,
"form„Hatndæesl,b
LkoemifKuranlæ

Horsens kommunelæreres feriekoloni, „Horsnæsbo " I Kirkholm
ved Juelsminde, er i disse dage
ramme om 66 skolebørns sommerferie.
er det tredje hold, som er
paa kolonien, og endnu et hold vil
benytte sig f de ideelle forhold
den sidste del al' skoleferien. For
ledelsen of de 66 skolebørn staar
lærer Leif Krak, der ogsaa er
formand for „Horsnæsbo". Han assisteres af yderligere en borer, tre
lærerinder , to tenter og en „altmuligmand", der først og fremmeet fungerer som bager.
har ikke noget beBørnene
stemt program for dagene 1 lejren,
fortæller Leif Krak, det lægger vi
efter vejret. Hvis det er godt, saa
kan vi gaa en tur, spille bold, bade
og lege, men skulle det være regnvejr, saa er vi nødsaget til at sidde
i lejrens eneste større lokale, hvor
vi om aftenen har ild i pejsen.
- Eet fast programpunkt er der
dog. Under hele opholdet er der en
løbende turnering mellem de forskellige borde, ved hvilke børnene
Bidder, mens de spiser. Paa den
sidste aften bliver der saa
præmieoverrækkelse i forbindelse med et
bal, som vi holder.

-

Fik hjemve

Der bliver ikke arrangeret
forældredag , for vi har daarlige erfaringer med det, fremhæver Leif
Krak. Alone paa sidste hold var vi
nødsaget til at sende fern f bor.
none hjem, fordi de fik hjemve efter
forældrebesøg .
- Oprindelig var formaalet med

feriekolonien at give born, der el
lers ikke har mulighed for at kom
me paa ferie, en chance for at
samle kræfter og sundhed. Hvis
stedet I dag skulle drives efter de
samme principper, vile der nok
were lidt tyndt besat, saa man tager ganske simpelt alle de, der er
plads til, med, siger Iærer Krak. —
Og det er der stadig mange, der
gerne vi1, idet der alene 1 denne
ferie vil komme til at opholde sig
omkring 350 børn fra forskellige
skoler i Horsens.
— Der er store problemer med at
drive kolonien, fortæller Leif Krak.
Forst og fremmest er der noget,
som ikke rigtigt er gaaet op for
folk i almindel ghed. Det er, at
kolonien er selvejende, og altaaa
ikke offentlig tilgængelig.

Henter sand
Det er der aabenbart en del,
der tror, bl. a. sker det, at folk
kommer og henter sand paa
stranden, for saa at køre det
hjem i vogue. Ligeledes er her
tit tider sort of campister, som
gerne vil spare de par kroner,
det koster paa den kommunale
campingplads lige ved siden
— Noget af det værste , vi har'
været udsat for, er dog afgjort en
landmand, der aabenbart maa have
haft for meget rust paa sit
plovjern, kørte her ned, og brugte grimswarm her udenfor til at „slibe
ploven". Det resulterede 1 en stor
plovfure tværs over arealet her.
Men det gaar godt feriemæssigt
set, og hvis vejret holder, er der
udsigt til at de 66 drenge og piger
kan vende hjem sunde og solbrændte.

