HISTORIEN OM UGLA
Det var en gang ei lita ugle som bodde langt inne i skogen. Der trivdes den, og
hadde det bra. Den bodde alene inne i en stor tykk trestamme. Om natten fløy
ugla rundt i skogen på jakt etter mus, og om dagen sov den i huset sitt. Ugla
hadde også noen små uglevenner som den lekte med. De fløy etter hverandre
fort mellom trærne, og av og til badet de i skogstjernet.
En dag våknet ugla av noe som bråkte forferdelig utenfor huset. Den kikket ut,
og der stod det en stor traktor som det kom masse sort røyk ut ifra. Og ved siden
av traktoren stod det en dame med motorsag. Hun var klar til å felle treet som
ugla bodde i!
Da ble ugla kjemperedd, og den fløy av sted…
Hele den dagen fløy ugla. Den fløy langt av sted, over skog og fjell, over byer,
bygder og store sjøer. Da kvelden kom var ugla veldig sliten, og den landet på
toppen av en grå mur. Men, ugla var så sliten at…”uhu...uhææ…”ropte den, før
den ramlet rett ned fra muren.
Muren ugla hadde landet på, det var den som er rundt Ringerike fengsel.
Og stedet den datt ned fra muren, det var i slusa. Der er det et lite hus, som alle
som skal på besøk i fengslet må gå igjennom.
I fengselet ble det laget et fint hus til ugla, og den fikk noen nye venner. Det var
ei mus, ei måke og en røyskatt.
Nå bor ugla i et lite hus utenfor det lille huset i slusa, og der trives den veldig
bra, selv om den av og til savner huset sitt i skogen og alle vennene der!

Ugla var litt lei seg fordi den ikke hadde noe navn…!
Men, mange barn har sendt forslag til hva den kan hete, og i dag 12.04.16 har vi
trukket ut ett navn blant de innsendte.
Nå ble ugla kjempeglad, den har fått navn, og det er Dixi☺

