
Søhulens MGP 2013 

 
… Yes yes.. Endelig blev det dagen hvor 
de mange forventningsfulde børn fra 
Karens-mindeskolens SFO ”Søhulen” 
kunne slå dørene op til et kæmpe brag af 
et MGP show i Stubhuset. Det er 9. år i 
træk at Søhulen afholder MGP. 

 

Verdens bedste børn 

142 super gode børn har danset, og 
sunget sig ind i alles hjerter. De mange 
børn var fordelt på 28 grupper over 2 
aftener. De har bare været så seje og 
kæmpet sig igennem flere uger med op 
og nedture samtidig med de har 
koncentreret sig om deres optræden. 
Børnene har lært betydningen af 
samarbejde, overholde aftaler, tage 

ansvar, udvikle kreativ koreografi, 
konfliktløsning og ikke mindst at have 
det sjovt sammen. Disse egenskaber gør 
dem til verdens bedste børn. 
 

Scene show 

To meget festlige aftener med det bedste  
publikum man kan ønske sig – forældre 
og søskende – og ikke mindst de 3 
fantastiske MGP-værter, Jens og Emma 
fra 3. klasse samt Lilli, souschef på 
Søhulen gjorde aftenerne til noget helt 
specielt. Tirsdag aften kom den ”sjove 
læge” snigende ind på scenen for at tilse 
værterne om de havde fået MGP-knopper 
og lampefeber midt i deres præsentation. 
Den ”seje hip hopper” brød ind med dans 
og hip hop musik midt under showet om 
torsdagen til stor jubel for publikum. 
 
Guldkorn 

Under forløbet har vi hørt en masse sjove 
udsagn – og ikke alle har lært 
betydningen af ordet – samarbejde: 
Pædagogen spurgte en dreng: ”Hvordan 
går det i jeres gruppe?”  
Drengen: ”Det går godt i min gruppe.” 
Pædagogen: ”Er I gode til at lytte til 
hinandens idéer?” 
Drengen: ”Ja, det er mig, der har bestemt 
sangen, dansen og hvem der skal synge.” 
Pædagogen: ”Skulle I ikke samarbejde?” 

Drengen: ”Jamen, det gør jeg også – jeg 
fortæller, hvad de andre skal!” 
 

Søhulens stjerner 

Flere forældre har udtalt – Hold da op 
hvor skal man være modig for at så på en 
scene foran så mange forventningsfulde 
mennesker. Dette udsagn var i høj grad 
det der prægede børnene, der skulle 
optræde foran de ca. 250 gæster. Lyd - 
og lysmanden leverede et flot show og 
mere professionelt bliver det vist ikke. 
Netop derfor skal der også en vis portion 
is i maven for at fyre den af på scenen. 
Alle får en kæmpe oplevelse med hjem 
om det er med eller uden medalje. 
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