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Eva er en pige, som bor inde i byen. Hun går også i
skole. De har lige fået sommerferie. Hun skal ud at
campere i skoven. Hun skal med sin far og mor og
hendes hest.
Hesten hedder Silva. Hun skal sove i en hule i skoven,
de har fundet. Der var en gammel tigger, der var
blevet væk i skoven, men det havde de ikke hørt.
De har pakket og de ta’r afsted nu.
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De kom til en grotte, da de havde gået et stykke
vej. Det var før de kom til hulen inde i skoven. De
skulle igennem grotten. Der var en lille indgang
forrest. Så gik de ind igennem. De kunne se noget
lys helt ude for enden af grotten. På vej gennem
grotten var der edderkopper, spindelvæv og
flagermus.
Da de kom ud af grotten, sad der en gammel
tigger. Hun spurgte om de havde noget mad, de
kunne undvære. Det havde de ikke, men de
spurgte, om hun ikke ville med ud at campere. Det
ville hun meget gerne.
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Da de kom ind i hulen, stod der en gryde. De
havde brød, grønsager, æbler og vand. De lavede
en dejlig varm suppe. Da de havde spist suppen,
fik de nogle æbler bagefter. Tigger konen blev
rigtig glad.
Da de sad og spiste æblerne, spurgte Eva den
gamle kone, om hun ikke ville sove ved dem. Evas
forældre var ude for at hente brænde, så de
kunne have det hyggeligt og varmt i hulen.
Den gamle kone boede hos Evas familie indtil hun
kunne klare sig selv.
Og de levede lykkeligt til deres dages ende.

Tredje og fjerde årgang fra Hem Skole har arbejdet med
nogle af de 17 verdensmål sammen med deres lærere Hanne
og Helle.
Klassen tog på bustur og besøgte eventyrlandet Tidløse.
Her valgte børnene figurer til deres eventyr. De fotograferede
og forberedte sig på at skrive historier, hvor helten arbejder
for et af verdensmålene.
Børnene har skrevet samt konstrueret billeder i Powerpoint.
Du kan læse meget mere om verdensmålene på nettet. Her
kan du også besøge eventyrlandet Tidløse. På Tidløselandets
hjemmeside finder du mange andre eventyr og
animationsfilm lavet af børn (tidløse.dk).
Det sidste eventyr i bogen – Flora redder naturen – er
skrevet i 2018. Det var det eventyr, der gav os ideen til at
arbejde videre med EVENTYRLIGE VERDENSMÅL.
God fornøjelse.
Søren Kappel, forlagsredaktør i Eventyrforlaget J
Foråret 2019

