Kære Liv og Glade dage
Vi vil rigtig gerne sige tusind tak, for en rigtig fed tur til
Harzen. Vi er meget taknemmelige, over at i ville
sponsorere penge til denne vildt fede oplevelse. Vi har
oplevet en masse vildt fede ting bl.a. det helt vildt flotte
landskab, og der duftede rigtig dejligt at grantræer. Vi var
rigtig mange steder, for at stå på alpin-ski, og et af de
fedeste steder vi var, var på et sted der hedder
”icekogelbahn”. Det var et rigtig fedt sted. Hvor vores
yngste dreng på 9 år, tog den røde bakke, med en af de
voksne. Vi havde nogle rigtig fede turer. Og vi hyggede os meget i sneen med sneboldkampe
og med at lave engle. Om aftenen sad vi i stuen, og hyggede os med chips, chokolade, og
sodavand, hvor de voksne fik rødvin. Vi spillede, snakkede og sang en masse med hinanden,
bl.a. ”En elefant kom marcherende.” Hvor Amalie glemte sit gymnastiktøj, hver gang de havde
gymnastik i skolen, og det blev så til, at de voksne skulle komme op med det til Amalie i
klassen. Hvor de dansede og sang den sang. Vi havde det rigtig sjovt den aften. Men nogle af de
andre aftener sad
vi i køkkenet og
øvede os i at stå på
hænder. For nogen
gik det godt, og for
andre endte de
med at stå på
hovedet i stedet
for. Det har været
en rigtig fed tur, og
det er en af de ture
man gerne vil
prøve igen.
Derudover fik vi os nogle dejlige lange hygge-samtaler og en
masse spil og leg. Huset vi lejede var også rigtig fedt, der er
masser af plads til vores ting, og bagage. Hver eneste morgen
lavede vi madpakker vi skulle have med på skitur, og så spiste
vi dem som frokost, når det blev tid til det. Det var koldt, men fedt. Nu har vi fået lært at stå på
alpin-ski, og det var som sagt en helt vildt fed
oplevelse. Og det var rigtig sjovt. Vi har dog også lært
at være tålmodige og øve sig i tingene, for de kommer
ikke bare til en.
Endnu en gang skal i have 1000 tak for denne vildt
fede oplevelse, og endnu engang det var pengene
værd, syntes vi.
Mange taknemmelige hilsner fra
Amalie, Morten, Casper, Nicolaj, Gitte, Thomas og
sidst men ikke mindst Mona B.

