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Kære dagbog,  
 
Jeg savner min hverdag rigtig meget! Det hårdt på en hel anden måde, jeg har lært at sætte pris på 
de ting jeg ikke kan længere, for eksempel ses med venner, komme på arbejde, i skole og til 
fritidsaktiviteterne. Det jeg ærgrer mig mest over er, at vi ikke skal til eksamener og at alle 
sommerfester og koncerter bliver aflyst. Hele Danmark er jo lukket ned, så man kommer hurtigt til 
at kede sig. På en måde er det lykkes mig at blive rigtig aktiv. Jeg er begyndt at gå ture, løbe og 
træne så jeg kan holde mig i form til, at jeg kommer tilbage til svømning, som jeg glæder mig 
meget til. Det er underligt fordi jeg har på en måde væddet mig til hverdagen. Jeg står op laver 
lektier og har google meet møder til jeg er færdig, derefter løber og træner jeg og måske om 
aftenen går jeg en tur med en veninde. Jeg får set utroligt meget Netflix, så jeg har ikke så meget 
tilbage at se, hvilket er så kedeligt! 
 Vi alle står i en lortesituation og nedlukning af Danmark har gjort at ungdommen keder sig ved, at 
man ikke er en del af et fællesskab mere. Jeg har aftalt med mig selv, at den eneste der kan få 
noget sjovt ud af den her karantæne er én selv, så jeg vil holde humøret oppe så meget jeg kan, og 
så skal jeg nok komme hel ud på den anden side. Det eneste der holder mig oppe i de her dage er, 
at vejret er så godt, jeg tog mig selv i at være sur en hel dag da det regnede. Vejret gør at jeg 
glæder mig rigtig meget til sommer, så det er sommer jeg ser frem til på den anden side af Corona. 
 
 


