Vandambassadører overrækker blomster
Eleverne i 4B. på Rynkevangskolen er med, når dronning Margrethe
besøger Kalundborg Forsyning. – Vi glæder os helt vildt, lyder det fra
klasselærer Trine Hjorth Bonde
Caroline Thorslund og Jonas Rask får en oplevelse for livet, når dronning Margrethe besøger Kalundborg
Forsyning. Det sker den 14. juni, hvor hun skal indvie den største varmepumpe til dato herhjemme, og de to
skal være blomsterbørn og overrække dronningen blomster.
De er begge to 11 år og elever i 4. B på Rynkevangskolen. Caroline og Jonas har fået opgaven, fordi de
netop sammen med deres klassekammerater er udnævnt som vandambassadør ved Forsyningen.
”Vi glæder os helt vildt”, lyder det samstemmende fra de to, som har det store smil på, når de fortæller om
dronningen og hendes besøg. Desuden er de helt klar på, at opgaven som blomsterbørn kræver en ny kjole,
nye sko og en nystrøget skjorte.
4. B på Rynkevangskolen havde tirsdag besøg af Anne Sødal Aagren, der er kommunikationsansvarlig hos
Kalundborg Forsyning, og hun blev mødt af forventningsfulde elever, der sammen med deres klasselærer,
Trine Hjorth Bonde, glæder sig til oplevelserne, som følger med udnævnelsen til vandambassadør.
Den første oplevelse bliver mødet med dronning Margrethe, men det bliver dog kun Caroline og Jonas, som
møder dronningen face-to-face. De andre må nøjes med at følge besøget fra sidelinjen.
”Alle mine 17 elever i klassen ville selvfølgelig gerne overrække blomster til dronningen, så derfor måtte
der vælges. Alle syntes, det var mest retfærdigt, at Jonas var med, fordi han har skrevet vinderteksten.
Eleverne blev derefter hurtigt enige om, at der skulle trækkes lod om, hvem der skulle være blomsterpigen,
og Caroline blev den heldige”, fortæller klasselærer Trine Hjorth Bonde, og hun lægger heller ikke skjul på,
at hun og eleverne glæder sig.
”Vi glæder os helt vildt til at være vandambassadør og til de mange oplevelser, som følger med gennem det
næste år”, fremhæver hun.
Ifølge 4. B’s klasselærer vil udnævnelsen som vandambassadør styrke sammenholdet i klassen og give
eleverne en følelse af, at det er noget helt specielt kun for dem. De skal blandt andet besøge Energi- og
Vandværkstedet i Valby, og der venter også oplevelser på Røsnæs Naturskole. De skal desuden opleve
Kalundborg Forsyning, hvor de ved selvsyn kan se, hvordan spildevand renses, inden det ledes retur til
naturen.
Det er Anne Marie Hansen, formand for Kalundborg Forsyning, der er i front, når dronning Margrethe bydes
velkommen hos Kalundborg Forsyning. Direktør Hans Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning, og direktør
Michael Hallgren, Novo Nordisk er også med ved velkomsten.

Anne Sødal Aagren var tirsdag på besøg i 4.B på Rynkevangskolen, der netop er udnævnt som
Vandambassadører. Hun blev mødt af glade børn og klasselærer Trine Hjorth Bonde. Foto: Jens Nielsen

Eleverne i 4.B på Rynkevangskolen er stolte og begejstrede over udnævnelsen til vandambassadør klasse
for Kalundborg Forsyning. Ifølge klasselærer Trine Hjorth Bonde vil det styrke fællesskabet i klassen. Foto:
Jens Nielsen

Caroline Thorslund og Jonas Rask, elever i 4.B, er blomsterbørnene, når dronning Margrethe besøger
Kalundborg Forsyningen, og det sker den 14. juni. De to glæder sig til at møde dronningen, og
klassekammeraterne kan følge besøget fra sidelinjen. Foto: Jens Nielsen

