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29. april Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
16. maj Arbejdsdag i forsamlingshuset 
 
12. juni Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
26. sep. Høstfest 
 
20. okt. Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
27. nov.  Fællesspisning i Forsamlingshuset  
  Julemenu 
 
29. nov. Andespil 
 
Bliver løbende  opdateret 

Én gang for alle: Kom hønen 
eller ægget først? 

»Det er uden tvivl ægget, der kom 
først. Ægget er noget meget ba-
salt. Fuglene har udviklet sig fra 
dinosaurerne, der er krybdyr, og 
alle krybdyr lægger stort set æg; 
lige fra dinosaurer over krokodiller 
og alligatorer til skildpadder.  

Dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden, og hønsefuglene opstod for-
mentlig sidst i Kridttiden (142-65 millioner år siden, red.), altså mens de sidste 
dinosaurer levede.« 

Ole Seberg, professor ved Botanisk Have og Museum under Statens Naturhi-
storiske Museum, er helt enig: 

Ægget kom først, det er der ingen tvivl om.  
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MAGLEBY Borgerforening- Foreningsaktiviteter 
 
FLAGSTANG OG BYFLAG:            Vedligeholdelse og lign. 

Flaget kan hejses på alle mærkedage: 
Bryllupper, barnedåb, runde fødsels-
dag, bare der er noget at fejre. 

 
ANMODNING OM OG BETALING FOR FLAGHEJSNING: 
   Ingemann Pedersen 
   Skovmarksvej 6B 
   Tlf. 56578617/51333517 
   Pris kr. 50 
 
OPSLAG TIL INFO-TAVLE: Maj Heilmann Hansen eller Ingemann Pedersen 
 
BADEBRO:               Op- og nedtagning samt løbende vedligeholdelse 
  
REDNINGSPOST (Fadder):            Vibeke Morthorst 
 
ARRANGEMENTER: Afholde fastelavnsfest, arrangere ture 

og fester m.v.  
 
LOKALBLADET: Udkommer 3 gange årligt.  
 Alle indlæg til bladet bedes sendt eller 

mailet til:  
 
REDAKTØR: Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6 
 Mobil tlf. 20307862 
                 Mail: vum@deko.dk 
 
MAGLEBY BORGERFORENING kan være bindeled til f.eks. Stevns Kommune i 
sager af almen interesse for borgerne i Magleby. 
 
 
BESTYRELSEN: 
Formand  Ingemann Pedersen, Skovmarksvej 6B, Magleby tlf. 5133 3517 
Næstformand Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6, Klippinge tlf. 2030 7862 

    
Bestyrelsesmedlem Inger Nordborg, Borgergade 38, Magleby, tlf. 4036 6980 
   Robert Nielsen, Skovmarksvej 6A, Magleby, tlf. 2897 3444 
   Maj Heilmann Hansen, Borgergade 22, Magleby tlf. 609 43264 
 
Kasserer  Charlotte Wiinblad 

KONTINGENT for 2020 kr. 125 for 2020 indbetales 
på +73 +86579294 eller  
Mobilpay 5133 3517 (husk borger + navn & adresse) 
Generalforsamling for 2020 er p.t. udskudt,  
ny dato annonceres i dagspressen & på FB 
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HØJTRYKSSPULING OG TØMNING  

AF SEPTICTANKE 

 
Kloakering ved aut. kloakmester  

udføres med 
mini- og eller rendegraver  

 
 
 
 
 

JØRGEN SØRENSEN 
TLF. 56 50 26 52 - BIL 20 87 25 23 

Telefontavle for virksomheder o. lign. 
 

Baeré A/S, Kirkevej 9 56 57 97 24 

Bed & Break fast i Magleby 51 41 68 82 

BP-vinduet, Seinhusvej 30 56 57 82 15 

Bullcut, Amtsskrivervej 10, Strøby 26 21 69 14 

Daglí Brugsen, Bygaden 26, Strøby 56 57 70 23 

DK-MILJØ, Nørregårdsvej 2 56 71 28 50 

Entreprenør Peter Meyer A/S, Foldagervej 1, Lille Skensved 56 56 20 38 

Faxe Tagdækning, Stationsvej 17, Klippinge 56 57 84 74 

Højtryksspuling & Tømning, Jørgen Sørensen 56 50 265 2 

JJ Skovservice Naturlegepladser 56 50 32 02 

J.P. Gulve, Bøgevænget 3 56 57 81 95 

Klippingegård æg, frugt & grønt 56 57 80 08 

Klippinge-Slagteren, Tværvej  5  56 57 80 33 

Stevns Autosmed, Borgergade 36 56 50 46 26 

Stevns Ligkistemagasin, Regnegade 3, Store Heddinge 56 50 29 26  

Vognmand Torben Hviid, Skovmarksvej 7 56 57 86 75 

Maler Frank, Holmen 2 40 21 11 12 

Nørby´s Grøntsager 56 57 80 36 

Bp-revision, Råmosevej 11A, Klippinge 56 57 95 48  

Revisionskontoret Lokalrevision ApS. Nygade  6, 56 57 94 00 

 

mailto:vum@deko.dk
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SALG AF ÅRSTIDENS 

GRØNTSAGER 

 
   Besøg gårdbutikken 

     Åben alle dage 

Nørby's Grøntsager 
Esagervej 8, 4672 Klippinge 

56 57 80 36 

 
 

 

Støt op om 
det lokale, 

- 
Det gør vi  

- 
sammen er vi 

stærke! 
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Vi hader bare hundelorte 
Genoptryk 

Som hundeejer kan det godt undre, at andre hundeejere lader 
deres hund gøre sit og derefter blot efterlader det, som om det 
er alle andres problem. For det er det sådan set. Hvis din hund 
efterlader sin processerede middag på en anden grundejers for-

tov, er det grundejeren, der, som hvis det var snevejr, har ansvaret for, at andre ikke 
glider i den og risikerer et sagsanlæg.  
Det er ud fra devisen, sig selv nærmest. Og har ens hund besørget sit, er hundeejerens 
samvittighed i orden… 
Det er en underlig holdning at indtage, for ikke nok med, at grundejeren efterlades med 
problemet, der er også en række andre ting, som efterlades, ikke bare til gene, men til 
direkte fare, for andre hunde og deres ejere.  
Stevns er også omfattet af et problem med hjerte- og lungeorm. Denne parasit spredes 
via snegleslim, men også via andre hundes efterladenskaber, hvor sporerne smitter et 
intetanende forbipasserende firbenet individ. Hjerte- og lungeorm er i længden livsfar-
ligt for din hund, hvad enten du er en samvittighedsfuld hundeejer, der samler op efter 
din hund, eller du er ligeglad, for nu har din hund gjort sit.  
Derfor beder denne hundeejer om, at du tænker dig om en ekstra gang, når din hund 
besørger. Vær venlig at rydde op efter din hund! Det er nemt og hundeposer købes for 
ingen penge i de fleste supermarkeder. På denne måde begrænser vi smitte, vi hjælper 
vores naboer, så de ikke får et sagsanlæg på halsen og så er det i det hele taget bare 
ulækkert at træde i en hundelort, hvis du er så heldig, at der ikke sker andet.  
På Maglebys Borgerfornings bestyrelses vegne, 
 
Maj Hansen  

    Hestepærer 
 
Nu er det ikke fordi dette nummer af Lokalbladet skal alene skal 
handle om efterladenskaber, men problemet med samme er ikke ale-
ne hundeejernes. 
Borgerforeningen har fået flere henvendelser fra byens borgere, som 
har klaget over at vade i møg, når de færdes i byen. 
 På flere veje og især fortorve findes med jævne mellemrum store tuer af hestepærer, 
som nok ikke er kommet der af sig selv. 
Som hesteejer har man pligt til at renholde efter sit dyr. Det er forståeligt, at hesteejere 
ikke har brug for mere gødning til egne roser, men det er ikke alle, der med entusiasme 
gnider sig i hænderne, mens de løber ud efter spand og skovl for at hente en nylagt pæ-
re til sine roser.  
Så vidt vides, er det endvidere ikke lovligt at ride på fortorvet. Derfor skal vi også bede 
rytterne om at holde sig i siden af vejen som cykler og øvrige to-hjulede transportmid-
ler også skal.  
Uanset hvor du rider på din ganger, skal vi derfor herfra opfordre til, at du rydder op 
efter gangeren, hvis den besørger på offentlig vej og sti. Også hvis dette betyder, du må 
komme tilbage til gerningsstedet vha. anden transport, for at skovle- eller feje det op. 
 
Venlig hilsen 
Magleby Borgerforening 
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Et par trøstende ord fra vores præst Lone Balle Olesen 
 
Vi er nu 14 dage inde i krigen….eller krisen. Krigen imod 
corona, som er blevet vores fælles fjende. Krisen som er 
en epidemi, en world wide virus, som mange tusinder alle-
rede er bukket under for.   
 
Hvad sker der? spørger vi hinanden. Vi kan ikke kende vores liv længere. Der er 
så meget vi pludselig ikke kan, så mange ting vi skal aflyse, så mange forholds-
regler at tage. Vi trækker i handsker når vi handler og bader hænder og fingre i 
sprit, hvis vi er så heldige at have det. Ja hvad sker der? Et ganske lille virus har 
spredt sig over hele kloden og lagt store byer øde. Og små byer. Mange er sy-
ge, bliver syge, mange dør, og mange vil sørge over tab af liv. Det er menings-
løst siger vi. Uforståeligt og meget svært at acceptere at ens frihed er sat skak. 
Folk går i panik, bliver bange, mister kontrollen. Andre prøver stærkt at bevare 
fatningen og leve almindeligt i en ualmindelig tid, hvor himlen er klarblå og ane-
monerne hvide og blå.  
 
Ja foråret lader sig ikke fornægte. 
 
Men det gør stort set alt andet. Festtøjet der var klar til løjer. Dåbskjolen der var 
syet til og i. Ja, for ikke at tale om bryllupskjolen. Rejsen vi havde glædet os til. 
Musikfestival. Påskedag i kirken. Frokoster i det grønne. Alt fornægter sig, for 
det kommer slet ikke til at ske. I stedet kan vi bare vente på at kurven vender, at 
vores allesammens frelsende Brostrøm bringer godt nyt. Ikke mørketal, men 
lyse tal, at kurven knækkes. Og vi alle sammen kan sættes fri igen; ud på gader 
og stræder, hvor vi igen snart kan stå tæt og trykke kinder og hænder. Ja, bare 
det snart måtte ske!  
 
Hvad skal vi indtil den lyse dag stille op? For Guds og alles skyld, i hvert fald 
ikke gå i hundene! Hvad skal vi så? Vi skal fylde vore dage med lys! Udenfor 
skinner solen! Træd ud, eller Træk fra og lad solens stråler give dig lys, så du 
ikke går til i mismod. Sammen kan vi godt kæmpe imod fjenden, men det kræver 
en indsats, det kræver ofre og det kalder på vores tålmodighed. Jo mere vi over-
vinder, jo mere vi stædigt støtter op om kampen, jo hurtigere kan vi takke og i 
dyb taknemmelighed sige: Hvad skete der? Tak at du, min Gud, vender gråd til 
latter, tak, at du min Gud, gør drøm til virkelighed. 
 
Amen 
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Klippingegård 
 
 
 
 

Æg- frugt og grøntsager 

Åben alle dage 
 
 
 
 
 

 
William Perch-Nielsen  

Bjælkerupvej 165 
 

tlf. 56 57 80 08 / 20 29 66 08 

 

 
 

 
 

FAXE TAGDÆKNING 
 

PETER BALTZ 
Stationsvej 17 

4672 Klippinge 
 
 

tlf. 56 57 84 74  
bil 40 32 74 80 

 
 

aut. Sarnafil-montør 

KØD OG PÅLÆG  

SOM SMAGER 

OGSÅ STORKØB TIL 

FRYSEREN 

Klippinge-
slagteren 
Tværvej 5, Klippinge 
56 57 80 33 

    

 

Strøby 

Din daglig brugs! 
 
Åben alle dage fra 8.00 – 20.00 
Dagli' Brugsen Strøby 
Bygaden 26, 4672 Strøby  
 
Telefon: 56 57 70 23 
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. 

DiN 

TØJMAND 

Nytorv 1 
56 50 46 91 

Dansk vinduescertificering 

VINDUER & DØRE 
 

Fremstillet  
efter mål på  

eget værksted 
 

 

B P Vinduet A/S 
Seinhusvej 30 

4672 Klippinge  

Tlf. 5657 8215 

Fax 5657 8225 

info@bp-vinduet.dk 

www.bp-vinduet.dk 

 
 

Støt op lokalt  
støt op om NGI  

de støtter  
dine børn 
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Kære Gud, 
 
Mange er bange, intet er som det plejer 
Glæden er et land langt borte. Glæden ved at kende det liv vi plejer at kalde 
vores, er borte. 
I morgen findes ikke nu. 
Midt i det ødelagte og uigennemskuelige møder vi varme og omsorg. Tak for 
alle der hjælper i disse dage.  
Tak for alle der gør alt hvad de kan for at redde liv og lindre smerter, og for dem 
der har lyttet til frygt og bekymringer 
Vi beder dig: Åbn dagene foran os. Lad os mærke, at vi ikke er alene. Hjælp os 
at passe på hinanden. Vis os en vej af håb gennem dette mørke landskab 
Amen 
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Magleby Forsamlingshus 
kan lejes med alle moderne køkkenfaciliteter. 
Man skal have betalt 2 årlige kontingenter op til 
man lejer det,  for at kunne leje huset til Medlems-
pris. 
 
Alle priser er inkl. strøm, vand og slutrengøring. 
Ved bestilling af forsamlingshuset betales deposi-
tum inden 10 dage. 
 
Bestyrelsen :  
Formand: Niels Baeré 
Næstformand: Per Jensen 
Kasserer: Mie Mikkelsen, mail:  
maglebyforsamlingshus@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem (ansvarlig for udlejning):  
Solvej Eichorst, tlf.: 51 48 68 50 
Bestyrelsesmedlem (ansvarlig for fællesspisning): Rasmus Leschly 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Louise Halkjær Pedersen 
 
VIGTIG MELDING FRA MAGLEBY FOR-
SAMLINGSHUS: 
 
Det er  tid til at kontingentet for 2020 på kr. 250 
skal betales.  
 
Fristen for denne indbetaling er 1. maj 2020.  
Der kan indbetales på følgende konto nr. i Nordea: reg. 2360 6285 626 321.  
 

Generalforsamling 2020 er p.t. udskudt. 
Ny dato annonceres i dagspressen & på FB 

Leje af huset 1 døgn 10-08 
            medlem        ikke-medlem 
Lille     1800,-            2300, 
Stor     2100               2600 
Hele    2400               2900  
Leje weekend fra fredag kl. 10 til søndag kl. 14 
             medlem        ikke-medlem 
Lille     2400,-              2900,- 
Stor     2700,-              3200,- 
hele     3000,-              3500,- 
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   Jørgen Petersen 
   Bøgevænget 3, 4672 Klippinge 

         Tlf. 56 57 81 95  

     Mobil 23 61 21 50 

      E-mail  jpgulve@mail.dk   
  

TÆPPER - LINOLEUM - VINYL - VÅDRUM - KORK 

S
tø

t d
e lo

k
ale  

an
n

o
n

cø
rer  

d
e stø

tter o
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      Foldagervej 1, 4623 , Lille Skensved 

 

 

 

mailto:maglebyforsamlingshus@gmail.com
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Hej Piger…… 
 

 

 

NU.. Holder vi pause, øv! 

 

Vi giver besked når der igen er step tid på Skelbæk Friskole for 

”piger” i alderen 18 + 

 

Vi træner stadig :) Dog sammen alene hjemme :) Pas på jer selv. 

 

Tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 19.30 

 

Har man ikke gået hos os før, får man en gratis prøvetime. 

 

Vi træner med ”åbne” hold og træner ikke forskellige serier, så 

du kan sagtens følge med, hvis du ikke har været der et par  

gange! 

 

Mød op og brænd kalorier af sammen med os andre ☺ 

 

Vi glæder os til at se, nye, gamle og tidligere medlemmer. 

 

Vi træner helt frem til sommerferien 

2020, Hvis DK bliver lukket op igen. 

 

Træner: Kate Olsen 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 

 

Charlotte Petersen tlf. 

21 45 41 44 

Kate Olsen tlf. 61 27 12 51 
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Klippinge Borgerforeningen 
CVR-nr. 35185941 
Formand Niels Tryde, Stationsvej 2, 4672 Klippinge 
 
Kontingent 2019 
        
På generalforsamlingen den 9. maj 2019, blev det besluttet at det årlige 
kontingent igen opkræves og sat til 100 kr.  
Beløbet kan indbetale ved bank overførelse, MobilePay eller kontant. 
Indbetaling kan ske til foreningens konto i Danske Bank:  
 

Reg.nr 9570 konto nr. 000 817 52 76. 
MobilePay 143754 
Kontant Nygade 6 

!!!   Husk ved indbetaling at oplyse navn og adresse. 
 

P.b.v 
Hans Jørgen Rasmussen 

Kasserer 
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Klippinge Borgerforenings  
bestyrelse har haft en travl vinter 
med mange møder og arbejde med 
ansøgninger til LAG midler og fon-
de. 

  
Vi er så heldige at være blevet ind-
stillet til kr. 348.000 fra LAG  (fond 
til at støtte  initiativer der kan frem-
me bosætning, arbejdsmuligheder eller turisme i landdistrikterne) Dette beløb 
vil sammen med de tilsagn og tilskud, som vi har fået fra  Friluftsrådet, Stevns 
Brand Fond, Stevns kommune og kontingenter fra Borgerforeningens medlem-
mer og lokale erhvervsvirksomheder, bevirke, at arbejdet med byparken kan 
påbegyndes i juli/august 2020. Sagen skal endelig godkendes i Erhvervsstyrel-
sen. 
  
Det samlede projekt forventes at koste 1,2 mill., så der er stadig en lang vej til 
et fuldført projekt, men vigtige elementer som stisystemet, beplantningen kan 
udføres. Med overnævnte tilsagn råder vi over kr. 607.200  Derfor sendes nye 
ansøgninger ud til fonde i de kommende måneder, så der bliver råd til flere af 
de andre aktiviteter der er planlagt i parken.. 
  
På grund af Coronavirusen er Klippinge Borgerforenings generalforsamling 
udskudt. Når en ny dato er på plads, vil det blive annonceret her i Bladet lige-
ledes digitalt på Magleby/Klippinges hjemmeside . På generalforsamlingen 
skal det besluttes om kontingentet skal hæves til kr. 150,- eller forblive på kr. 
100,-. En af betingelserne for at søge fondsmidler er at byens borgere selv 
bidrager, så hvis vi ikke får kontingent til foreningen, får vi ikke flere fonde til at 
støtte byparken. 
  
Der er planlagt kursus i at bruge byens hjertestarter (ophængt Nygade ved 
Lokalrevision,) når det er tilrådeligt igen. 
  
Borgerforeningen arbejder sammen med Magleby om et stort projekt, der skal 
knytte de 2 byer bedre sammen. Dette vil give muligheder for at knytte bypar-
ken til et større rekreativt område, som skal strække sig mellem og rundt om 
de 2 byer. Det ser meget flot ud på papiret, og vi vil selvfølgelig arbejde for at 
planerne bliver udført, så det bliver endnu mere attraktivt at bo her samt at 
flytte hertil. 
  
Desuden er Borgerforeningen også med i et andet projekt, som omhandler 
flere af de andre landsbyer på Stevns. Formålet er her, at fremme turismen og 
igen fremme lysten til at bosætte sig på Stevns. 
 
 
Med forårshilsen fra 
Klippinge Borgerforening. 
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KRAN 

GRAB 

CONTAINER 

KØRSEL MED 

GRUS OG STEN  

        
 
            

Torben Hviid 
Skovmarksvej 7, Magleby 
4672 Klippinge 
Tlf. 56 57 86 75/30 53 49 42 

Vognmandsforretning 

                                                 

Nyt fra Nordstevns Gymnastik- og idrætsforening 
 
Bestyrelsen for 2019 er: 
 
Bent Leschly Sørensen, Telefon: 50 60 31 40, E-mail: bkleschly@gmail.com 
Laila Nielsen, Telefon: 20 42 28 73, E-mail: lailanielsen@hotmail.com 
Thomas Kruse, Telefon: 23 71 90 40, E-mail: vaabengaardkruse@gmail.com 
Jacob Persson, Telefon: 29 46 13 52, E-mail: strandly@newmail.dk 
Nikolaj Andersen, Telefon: 25 35 55 76, E-mail: nikolajdommer@hotmail.dk 
 

Følg din lokale idrætsforening på: 
 http://www.ngi-stevns.dk/ eller på Facebook 

J.J.Skovservice hj.side www.jjskovservice.dk 

 
 
     Alt skoventreprenørarbejde udføres  
     også træfældning for private 
     Polterabender arrangeres 
 
 

Naturlegepladser 56 50 32 02, bil 20 45 82 02 

mailto:bkleschly@gmail.com
mailto:lailanielsen@hotmail.com
mailto:vaabengaardkruse@gmail.com
mailto:strandly@newmail.dk
mailto:nikolajdommer@hotmail.dk
http://www.ngi-stevns.dk/
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Sååå, de fleste af os går rundt derhjemme i landkøkkenet og kigger med jævne mellemrum i køle-
skabet, opdager at vi er løbet tør for gær, græder lidt og går så tilbage til fladskærm eller tablet. 
Men ikke her! Du kunne jo i virkeligheden bare bage kage, men når nu du har lyst til brød, så 
skal jeg da ikke være den, der står i vejen for en livsdrøm. 

Så her får du opskriften på et natronhævet brød, som du nærmest kan lave når som helst, hvor 
som helst. Det skal ikke hæve, kan laves med forskellige slags mel og er færdigt i løbet af 40 
minutter, alt i alt. Brødet er bedst til ost og marmelade, knap så meget til leverpostejen, men på-
lægchokolade er en fantastisk idé. Så hiv børnene ud i køkkenet og sæt dem i gang, for deres 
egen skyld. 

T I L  1  B R Ø D  S K A L  D U  B R U G E :  

400 g mel (fx halvt hvede- og halvt grahamsmel) 
1/2 dl sukker 

1 dl havregryn 
1 tsk natron 
1 tsk fint salt 

3,5 dl kærnemælk 

1) Tænd din ovn på 200° (180° varmluft). Hvis den er hurtig, kan den lige nå at varme op til brø-
det er rørt sammen, ellers skal du nok gøre det et par minutter før du begynder. 

2) Mål alle dine tørre ingredienser og hæld dem sammen i en stor skål. Rør lidt rundt med en ske, 
så alt er godt blandet. 

3) Hæld kærnemælken i en separat skål eller kande og tilsæt den lidt efter lidt til melblandingen, 
mens du rører. Dejen vil hurtigt begynde at samle sig, men du skal ikke røre alt for meget i denne 
omgang. Den skal være lidt tung og klistret i det. 

4) Så strør du rigeligt mel på en ren bordplade og bruger hænderne til lige at samle og forme 
dejen. Igen, den skal ikke æltes eller fedtes for meget rundt med.  

5) Læg dejen på en bageplade eller i en smurt springform, pensl den med lidt ekstra kærnemælk 
og bag midt i ovnen i 30-35 minutter, indtil skorpen er fin og brun. Lad brødet køle lidt af og 
skær gode, tykke skiver lunt brød til eftermiddagskaffen.  Og du er færdig/AURM 

Når du er løbet tør for gær: I R S K  N AT RO NB RØ D  
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Den lille Nisse, som skulle blive 
hjemme. 
 
Den lille nisse var helt rundt på gulvet.  
Hvorfor skulle han dog blive hjemme?  
Vidste folk da ikke, hvordan nisser elsker at 
strejfe omkring! Han kunne ikke i børnehave/
skole gå, ej heller lege i skoven med sine venner 
små eller besøg af sine venner få. Lille Nisse var 
fanget i sit eget hjem, under træets rødder.  
 
Heldigvis, kunne han kigge ud af sit lille vindue 
mellem trærødder og sten. Og han blev overra-
sket over alt det, der var at se på. Små myrer på lange rækker jog forbi. Biller i strålende farver 
klatrede op og ned blandt de nedfaldne blade og kaniner med flaprende ører hoppede ind og ud 
af deres huler.  
 
Men selv med alle de ting at kigge på, blev den lille nisse mere og mere utålmodig. Hvorfor 
skulle han blive ved med at blive hjemme? Det var så svært at forstå, at han ikke bare kunne gå 
ud på må og få. Så hviskede Moder Træ til ham: ”Ting er ikke som de plejer at være, men stol 
trygt på mig, snart kan du gå, som det passer dig. Stol på mig, stol på mig.” Lille Nisse vidste 
dybt i sit hjerte, at han altid kunne stole på Moder Træ. Moder Træ var jo bærer af hele skovens 
visdom! Moder Træ vidste alt om alting. Fuglene og vinden var hendes budbringere.  
De besøgte hende hver eneste dag og delte verdens nyheder med hende.  
 
Lille Nisse kunne høre når fuglene kom på besøg. Han kunne høre dem synge fra Moder Træs 
øverste grene. Lille Nisse kunne se, når Vinden kom på visit. Så kunne han se træets grene svaje 
fra til den ene side til den anden. Det hændte af og til, at han blev nødt til at lukke sit vindue for 
at holde støv og blade ude som hans travle ven, Vinden, havde hvirvlet op i. Hver dag vedblev 
Moder Træ at hviske til ham: ”Ting er ikke som de plejer at være, men stol på mig, snart kan du 
gå, som det passer dig. Stol på mig, stol på mig.” 
 
Så Lille Nisse måtte stole på hendes ord og Lille Nisse måtte vente.  
 
Snart, vidste han, ville han igen være fri til at forlade sit lille hjem mellem sten og rødder. Snart, 
vidste han, ville han igen være fri til igen at strejfe omkring i den smukke skov. Og mens han 
ventede, så blev han overrasket over alle de ting, han kunne finde på at lave i sit lille, hyggelige 
hjem under trærødderne.  
 
Lille Nisse kan danse  
Lille Nisse kan synge  
Lille nisse kan tegne og male Og lave saltomortale.  
 
Lille Nisse kan danse  
Lille Nisse kan synge  
Lille Nisse kan gøre rent og lave mad Og i billedbøger vende hvert et blad.  
 
Lille Nisse kan danse  
Lille Nisse kan synge  
Lille Nisse kan…………………………… Og ……………………………………….  
 
Lille Nisse kan danse  
Lille Nisse kan synge  

Lille Nisse kan…………………………… Og ………………………………………. 
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Os med mange toiletruller—Påske ideer til ungerne ;)  

 Side 11     LokalBladet  

 

NB!  Al henvendelse vedr. annoncer, indlæg m.m. skal ske til:  

 Redaktør Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6, 4672 Klippinge 

 tlf. 2030 7862 Mail:  vum@deko.dk 

 

DEADLINE for næste Lokalblad: ligges op på FB 


