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Bøger i ferien:
Tre inspirationer
til ferie med børnene
Bibliotekar Ester
Kyedanbefaler
Danmarksmis-
sionenogFrilufts-
rollinger somferie-
læsning for børn

Friluftsrollinger

Bibliotekar Ester Kyed L.
Bjærge

FAABORG: Er du forældre til
børn, ved du at en god fami-
lieferie også er på børnenes
præmisser. Det betyder imid-
lertid ikke, at jeres ferie kun
behøver bestå af flyrejser, po-
ol og ispinde.Hvadmed i ste-
det at møde en ægte mumie,
bestige Danmarks højeste
punkt eller vandre i verdens
største kalkgruber?
Bibliotekar Ester Kyed L.

Bjærge anbefaler rejseguide
og ferieaktiviteter til børnefa-
milien.
”Danmarksmissionen: in-

spiration til nysgerrige børne-
familier”
af Else Mare Lehman, Fry-

denlund, 2022
I bogen ”Danmarksmissio-

nen” tager guidebogsforfatter
og mor til to, Else Marie Leh-
man, læserne med rundt på
en sjov, spændende og lære-
rig dannelsesturné til 70 hi-
storiske, kulturelle og natur-
skønne steder iDanmark. Bo-
gen begynder på toppen af
Jylland og bevæger sig i gen-
nem landet til den slutter på
Bornholm. Den er flot illu-
streret ogmed en sjov emne-
oversigt bagerst i bogen, som
kan inspirere familien til
f.eks. at tage på en ældst-i-
Danmark-rundfart. Bogens
format kalder ikke på en
plads i turrygsækken, men
den er da også snarere en in-
spirationsbogmed sine korte
introduktionstekster. Den
kan anbefales som et nemt
redskab ved spisebordet, når

Danmarksmissionen

de lange dage i skolernes
sommerferie skal fyldes ud.
”Friluftsrollinger: sådan

kommer du ud i naturen med
dine små børn”
af Julie Pio Kragelund,

Muusmann Forlag (2020)
Friluftsrollinger er en bog

for alle med mindre børn,
som gerne vil noget mere ud
i naturen,menmåske ikke li-
ge ved, hvordan de skal kom-
me i gang. Bogens forfatter er
selv mor til tre og et erfarent
friluftsmenneske. Hun griber
sagen systematisk an med
forslag til pakkelister, anbefa-
let beklædning og børneven-
lige opskrifter på mad over
bål. Bogenkommerogså om-
kring de vigtigste bekymrin-
ger såsom søvn og første-
hjælp og har sågar et kapitel
om, hvordan man håndterer
”bummelum” på turen.
Alt afhængig af barnets al-

der er der hjælp at hente i
denne fine guide, som natur-
ligvis også indeholder en god
række anbefalelsesværdige
ture i det fri i Danmark, Sve-
rige ogNorge. Vigtigst af alt er
dog, at bogen bærer præg af
forfatterens oprigtige glæde
ved at opleve naturen i sel-

skabmed børn.
”Friluftsrollingers favoritter

i de danske nationalparker”
af Julie Pio Kragelund og

Sophie Hastrup Christensen,
Muusmann Forlag (2021)
Dennebog er enfin forlæn-

gelse af forfatter Julie PioKra-
gelunds ”Friluftsrollinger”.
Med udgangspunkt i Dan-
marks mange, spændende
nationalparker guides læse-
ren til familieaktiviteter, som
tager udgangspunkt i områ-
dets seværdigheder og speci-
fikke natur. Bogen indehol-
der adresseangivelser og
hjælp til praktiskehensyn så-
somparkering, og flere steder
er der henvisninger til andre
steder at søgemere videnom
de enkelte steder. Bogen er
som forgængeren indbyden-
demed smukke, inspirerende
naturbilleder. Det er bare at
komme afsted.

RENGØRING TI
Vi kan hjælpe med:
• Alm. rengøring ved private
• Rengøring af kontor, lager

og anden industri
• Håndværkerrengøring
• Rengøring af skoler, institutioner mm.
• Rengøring af sommerhuse
• Fraflytningsrengøring
• Rengøring af dødsbo
• meget andet
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Til alle tider. Til alle hjem.

Faaborg - Assensvej 99

Solgt
Lignende søges

V Hæsinge - Toftevej 5

Solgt

Faaborg - Klostergade 14

Solgt
på 6 dage

Faldsled - Strandholmen 24

Solgt
på 18 dage

Kontakt os på Tlf. 6261 1616

Går du med boligtanker? Vi har altid kaffe på kanden, og
vil med glæde byde dig velkommen, til en uforpligtende og
gratis boligsnak, om netop din situation!

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tid til ny bolig?
Vi rådgiver dig, når det er tid
til noget mindre, noget større
eller bare et nyt hjem.

Ta’ fat i os, når det er tid til en ny bolig.


