
Årets MGP-show i Stubhuset 

 

Den 27. januar 2011 kl.18.30 blev året skudt i gang 

med et brag af en fest da 163 stolte og glade børn 

fra SFO Søhulen gik på scenen, i Stubhuset, til dette 

års forrygende MGP-show 

Af Mathilde Hemdrup Pedersen, Pædagog i Søhulen 

Januar måned har stået i MGP’ets tegn i SFO Søhulen, 

Karensmindeskolen i Støvring. Høj musik har præget 

Søhulen, klasserne og gangene. 163 ud 250 børn havde 

meldt sig til og i alt 27 grupper fra 0.-3. klasse kæmpede 

bravt om at vinde den fornemme titel som MGP vinder og 

blive en guldmedalje rigere. 

 

Søhulens mål med MGP 

For Søhulen handlede det ikke kun om at give børnene en 

fantastisk succesoplevelse, men også andre emner stod på 

dagsordenen i ugerne op til det store show. Undervejs 

lærte børnene blandt andet at samarbejde, at tage ansvar, 

at overholde aftaler, at udvikle kreative interesser for 

dans og musik, og ikke mindst lærte børnene om 

vigtigheden, i at have det sjovt sammen frem for at vinde. 

Alt dette har været en lærerig proces for børnene som 

både har kostet blod, sved og tårer gennem de sidste 3-4 

uger. Børnene har klaret det super flot både med egen 

hjælp, hjælp fra de voksne og hjælp fra tålmodige 

forældre, der til tider har måttet vente med at hente 

deres barn eller sågar komme tilbage efter et par timer så 

de seje MGP deltagere har kunnet øve dagens program 

færdigt. 

 

”SØHULEN ER SEJ, VI GØR MERE FOR DIG…” 

Konferencier Lilli (Souschef) og Laura (3.C) klædte 

hinanden flot med tøj der glimtede som diamanter på 

scenen i Stubhuset. Laura satte festen i gang med kække 

bemærkninger og udfordrede Lilli i sang og musik, som 

resulterede i at Lilli fortryllede hele salen med Søhulens 

helt egen version af den populære Føtex-sang vi hører på 

TV. 

”I Stubhuset mødes vi så atter 

for MGP er sagen - ladadi ladadum 

vi håber nu at høre Jeres latter 

nu skal alle danse, grine, dreje, standse i 27 grupper 

ja, I hørte rigtig, i 27 grupper 

SØHULEN ER SEJ, VI GØR MERE FOR DIG”! 

 

Som sild i en tønde 

Stubhuset var fyldt til bagerste række, og forældre og 

søskende sad nærmest som sild i en tønde for at opleve 

dette års MGP-show, som hidtil at været det største i 

Søhulens historie. Sidste år deltog kun 23 grupper og 119 

børn mod dette års 27 grupper og 163 børn, således var 

der dømt fest ud over alle grænser. Ikke kun deltagerne 

på scenen dansede for fuld musik, også flere mindre 

søskende og kammerater rockede til musikken i ægte Vild 

Med Dans stil, og man må sige med musik fra Michael 

Jackson, Rasmus Seebach, Medina, Alphabeat, Bøllebob 

og mange flere kunne man ikke andet end at blive i 

feststemning.  

 

Verdens bedste børn 

Man kan kun tillade sig at være enormt stolt af de 163 

børn som havde stillet op til dette års MGP fest. Med et gå 

på mod, der siger spar to og en holdånd uden lige, var 

man ikke et sekund i tvivl om at denne aften skulle blive 

noget specielt. Trods skænderier, og uenigheder 

undervejs, så viste børnene en helt fantastik 

samarbejdsevne til at få løst disse konflikter. De var gode 

til at finde det positive frem, til at lade alle komme til orde 

og så var de specielt gode til at grine, fjolle og pjatte 

sammen. Disse egenskaber kan ikke andet end at give 

Søhulen Verdens Bedste Børn. 

 

 


