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Lejrskole-
pedellen

[nordisk træf]
Lejrskolen i Sahl ved 
Limorden ejes af 
Aarhus Kommune og
har plads til 60 børn og
voksne i værelser med
køjesenge. Denne gang
deltog de ældste klas-
ser fra Ellekærskolen 
i Aarhus sammen med
elever fra Norge og
Sverige i et årligt nor-
disk træf.

Senge. “Undskyld –
men det orkede jeg
ikke lige.” Peder Jen-
sen fortæller et par
af eleverne, at de
skal rede deres
senge, inden de bru-
ger dem. “Jeg skæl-
der ikke ud, jeg
snakker med dem –
ellers ville jeg heller
ikke gide det her,”
siger han. 

Bagage. Peder Jen-
sen har hentet baga-
gen på Vinderup
station. Han har alle-
rede haft møder med
lærerne om mad og
ideer til aktiviteter til
opholdet.
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Juice. Peder Jensen
med juicebrikker.
Dem får eleverne
med på madpakken.

Det grønne. Græs-
set på boldbanerne
skal trimmes. Peder
Jensens grønne ar-
bejde omfatter også
haver og naturlege-
plads.
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Med 103 kilometers afstand til sin 
arbejdsgiver passer teknisk service -
leder Peder Jensen lejrskolen i Sahl
helt på egen hånd. Han bor på skolen
og ordner alt for de 2.000 til 2.500
børn og deres lærere, der hvert år
kommer forbi. I denne uge er der 
nordisk træf med 85 deltagere.
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Halal. “Den er 100 pro-
cent halal. Den kan I ro-
ligt spise,” oplyser Peder
Jensen. Der er også glu-
tenfri lasagne og salat
og brød til vegetarerne.

7Nordisk træf. Lejr-
skolen har plads til
60 gæster. I denne
uge er der nordisk
lejrskoletræf med 85
deltagere, så det må
klares med telte.

Høj norsk. 80 cykler 
i alle størrelser giver
Peder Jensen en
masse arbejde med
vedligeholdelse. 
“Det er den højeste
cykel, vi har tilbage.
Jeg sætter sadlen
op,” siger Peder Jen-
sen til den høje, nor-
ske pige.
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