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Eleversamlerpantflasker
for athjælp børne fatti
vERDENSMÅu zt
elever fra børne-
haveklassen på
Tybjerg Privatskole
har samlet pantfla-
sker og dåser. Pen-
gene skal gå til Dan-
marks Indsamling
og børn på flugt.

Af MiaThanWest

TYBJERG: I børnehaveklas-
'sen på tybjerg Privatskole
har de 21 elever haft rigtig
travlt de seneste uger. De er
i gang med at arbejde med
Verdensmålene, der blandt
andethandler om at afskaffe
fattigdom, bekæmPe sult og
sikre, at alle har adgang til
vand.

I den forbindelse har bør-
nehaveklasseleder Lone
Møllebro besluttet, at de

skal samle Penge ind til
Danmarks Indsamling, der i
år har temaet >lBørn På flugt
har brug for bjælP<. De se-

neste tre uger har eleverne
derfor samlet Pantflasker og

dåser hos blandt andet fami-
liemedlemmer, naboer og i
naturen.

- Vihar samlet mega man-
ge sække, så vi måske kan
være med til at afskaffe fat
tigdom, siger ?-årige Nico-
Iine, der sammen med sine
klassekammerater er gået

til opgaven med masser af
gejstogenergi.
- De har ikke så mange

penge. De dør, hvis de ikke
får mad eller rent vand' Det
er det, vi hjælPer med, for-
klarerDavidPå seks år.

l6sække
Der kom hurtigt rigtig man-

ge flasker og dåser, som
børnene puttede i den hjem-
melavede flaskeautomat af
pap. Allerede efter en enkelt
dag var der to fyldte sække.
Og lige pludselig var der så

mange flasker, at de næsten
ikke kunne være i klasselo-
kalet.

Derfor lavede de en aftale
med pedellen, at når de hav-
de fyldt en sæk, tog han den
med ikælderen. Til gengæld

fik klassen et paPir med en
sæk irå, de kunne hænge På
tavlensombevis.

Små tre uger efter børnene
gik i gang med at samle fla-
sker og dåser, hænger der 16

sække på tavlen. De har alle
sammen hver især bidraget
på hver deres måde.

- Jeg har sdmlet flasker hos
naboerne. Jeg lavede mit
nuttedeste ansigt, fortæller
6-årige Sylvester og demon-
stferer, hvordan sådan et
ansigtserud.

Gøreenforskel
Børnehaveklasseleder Lone
Møllebro har tidligere sam-
men med elever bidraget til
Danmarks Indsamling' Det
er dog første gang, hbn sam-
men med en klasse samler
pantflasker.

- Alle mulige steder snak-
ker man om .verdensmål.
Det skal børnene også lære,
selv om man kan blive helt
trist. Temaet for indsam-
lingen er barskt, men det

Hælper på alt det triste og
uforklarlige, hvis børn selv
får en fornemmelse af, at de

kan hjæIpe, siger Lone Møl-
lebro ogfortæller, at klassen
har haft fokus På, hvordan
man kan sPørge, og at det er
vigtigt at forklare, hvad Pen'
geneskalgåtil.

- Vi har snakket om, at når
nogen ikke hpr noget, men

7-årige Nicotine hor sammen med sine klassekammerater fra børne'

haviklassen på Tybierg Privatskole sdmlet rigtig mange flasker og

d åser fo r at hiæl Pe fotti g e b ørn.

vi har, kan vi godt undvære
noget. De kan få en fornem'
melse af at gøre en forskel
for andre, der har brug for
hjælp, siger hun og glæder

sig over, at både børn og for-
ældre har bakket oP.

Flaskebonerindløses
Sækkene med de mange
flasker og dåser Puttes På
en trailer fredag, hvoqhele
klassen kører til Sl[ber-
Brugsen i Fensmark.

Her skal børnene være
rmed til at aflevere dem i en
rigtig flaskeautomat. De har
også fået lov til at komme om

bagved og se, hvad der bliver
af flaskerne. Børnene har
mange forskellige bud På,
hvor mange flasker de har
fåeJ indsamlet: 25, 80, 100'

590 et par tusind eller 20.000'

Ifuor mange det er blevet til,
rfp tiaen vise, når flaskebo'
rhrneerindløst.

'Pengene sendes efterføl-
gende til Danmarks Ind-
samlin g, hvor 12 hrrmanitæ'
re organisationer og DR en.

gang om året går sammeft
og sarnler ind for at
mennesker i nogle
dens fattigste lande med
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og børn på flugt

Af MiaThan West

TYBJERG: I børnehaveklas-
sen på Tybjerg Privatskole
har de 21 elever haft rigtig
travlt de seneste uger. De er
i gang med at arbejde med
VerdensmåIene, der blandt
andet handler om at afskaffe
fattigdom, bekæmpe sult og
sikre, at alle har adgang til
vand.

I den forbindelse har bør-
nehaveklasseleder Lone
Møllebro besluttet, at de

skal samle penge ind til
Danmarks Indsamling, der i
år har temaet >Børtt på flugt
har brug for hjælp<. De se-
neste tre uger har eleverne
derfor samlet pantflasker og
dåser hos blandt andet fami-
liemedlemmer, naboer og i
naturen.

- Vi har samlet mega man-
ge sække, så vi måske kan
være med til at afskaffe fat-
tigdom, siger 7-årige Nico-
line, der sammen med sine
klassekammerater er gået
til opgaven med masser af
gejst ogenergi.

- De har ikke så mange
penge. De dør, hvis de ikke
får mad eller rent vand. Det
er det, vi hjæIper med, for-
klarer David på seks år.

16sække
Der kom hurtigt rigtig man-

rfied p'edellen, at når de hav-
de fyldt en sæk, tog han den
med i kælderen. Til gengæld
fik klassen et papir med en
sæk bå, de kunne hænge på
tavlen som bevis.

Små tre uger efter børnene
gik i gang med at samle fla-
sker og dåser, hænger der 16

sække på tavlen. De har alle
sammen hver især bidraget
på hver deres måde.

- Jeghar samletflaskerhos
naboerne. Jeg lavede mit
nuttedeste ansigt, fortæller
6-årige Sylvester og demon-
strerer, hvordan sådan et
ansigtserud.

Gøre en forskel
Børnehaveklasseleder Lone
Møllebro har tidligere sam-
men med elever bidraget til
Danmarks Indsamling. Det
er dog første gang, hirn sam-
men med en klasse samler
pantflasker.

- Alle mulige steder snak-
ker man om verdensmåI.
Det skal børnene også lære,
selv om man kan blive helt
trist. Temaet for indsam-
lingen er barskt, men det
hjæIper på alt det triste og
uforklarlige, hvis børn selv
får en fornemmelse af, at de

kan hjæIpe, siger Lone Møl-
lebro og fortæller, at klassen
har haft fokus på, hvordan
man kan spørge, og at det er
vigtigt at forklare, hvad Pen-
gene skal gå til.

- Vi har snakket om, at når
nogen ikke har noget, men

vi har, kan vi godt undvære
noget. De kan få en fornem-
melse af at gøre en forskel
for andre, der har brug for
hjæIp, siger hun og gIæder
sig over, at både børn og for-
ældre har bakket op.

Flaskeboner indløses
Saekkene med de mange
flasker og dåser puttes på
en trailer fredag, hvor hele
klassen kører til Super-
Brugsen i Fensmark.

Her skal børnene være
med til at aflevere dem i en
rigtigflaskeautomat. De har
også fået lov tilatkomme om

bagved og se, hvad derbliver
af flaskerne. Børnene har
mange forskellige bud På,
hvor mange flasker de har
fået indsamlet: 25, 80, 100,

500 etpar tusind eller 20.000.

Hvor mange det er blevet til,
må tiden vise, når flaskebo'
nerne er indløst.

Pengene sendes efterføl-
gende til Danmarks Ind-
samling, hvor 12 humanitæ-
re organisationer og DR en

gang om året går sammen
og samler ind for at hiælPe
mennesker i nogle af ver-
dens fattigste lande med at

nå nogle af FNs verdensmål.

7-årige Nicoline hor sammen med sine klassekammerater fra børne-

hoveklassen på Tybjerg Privatskole samlet rigtig monge flosker og

dåser for at hjælpe fattige børn.
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Det er blevettil 16fyldte sække, som eleverne i børnehaveklassen ofleverer i floskeautomaten i SuperBrugsen i
med børnehavektasseleder Lone Møllebro, som her ses på billedet sammen med olle børnene.

Fensmark på fredog
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Pantflasker skal hjælpe fattige børn
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TYBJERG: Eleverne i bør-
nehaveklassen på Tybjerg
Privatskole står i kø for at af-
Ievere pantfl.asker ved deres
hjemmelavede flaskeauto-
mat.

De seneste tre uger har de

samlet flasker og dåser til
fordel for Danmarks Ind-
samling.

Pengene skal gå ti] børn på
flugt, og klassen har arbej-
det med FN's VerdensmåI,
hvor de blandt andethar talt

om fattigdom og sult. Det er
blevet til 16 fYldte sække'
som børnene fredag skal
pante i flaskeautomaten i
SuperBrugsen i Fensmark.
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