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Nyhedsbrev uge 9 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Alle har haft godt af at have vinterferie, den sygdom som rasede på skolen før ferien er på 

tilbagetog, så vi har næsten alle elever i skole. Men nu har influenzaen ramt København, så nu 
kan vi læse om den i aviserne og høre om den i de landsdækkende nyheder ☺ 

 
I går tog vi afsked med Ejgil, Ditte er 

vendt tilbage fra sin barselsorlov. Det har 

været rigtig dejligt at have Ejgil på 
kontoret, vi har fået mange gode snakke 

og har fået vendt mange 

problemstillinger. Tak til Ejgil for din 
arbejdsindsats på Klim Friskole, du har 

gjort det godt. Vi har nu meldt Ejgil ind i 
Seniorholdet på Klim Friskole, så vi er 

sikker på at få besøg af ham igen ;-) 

 
 

 
Sibirisk kulde: 

Der er rigtig rigtig koldt udenfor i disse dage. Kulden kan bruges til mange ting. 0.-3. kl. har 

lavet de fineste islygter, og hvor det sidste gang, jeg lavede dem med en klasse, var 
nødvendigt med 2 nætter udenfor, har det denne gang kun været nødvendigt med en 

overnatning, og nogle af lygterne har knap nok plads til stearinlysene.  

Sneen er kommet her i formiddag, så nu kan eleverne også slås i sne i frikvarterene.  
MEN når man er ude i dette vejr, er det hamrende nødvendigt med varmt tøj, eleverne skal 

have overtræksbukser, hue, halstørklæde og vanter med. Med den vind vi har for tiden, føles 
de 9 minusgrader som mindst -22!! 

 

Messe: 
Vi er i gang med at gøre klar til messe i Thorup Klim hallen, som vi deltager i sammen med 

Klim Fribørnehave og Vuggestue i den kommende weekend. Vi håber på mange interesserede 
besøgende, og der må da gerne falde en indmelding eller to af. 

 

Teater: 
På mandag skal eleverne i 0.-3. kl. i teater i Aalborg, hvor de skal se Karlsson på taget. 

Eleverne bliver hentet på skolen umiddelbart efter morgensang og er tilbage ca. kl. 13.00. De 
skal have madpakke og drikkedunk med i en lille taske.  

 

Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. lasagne og 

en overraskelse.  

 
Sangaften: 

Som jeg tidligere har skrevet om i ugebrevet, har 
vi sangaften med Jørgen Henrik den 15. marts. Det 

bliver en aften, hvor vi mødes og synger en masse 

dejlige sange fra Højskolesangbogen, 
Friskolesangbogen og andre, vi har lyst til at synge. 

Det er frivilligt at deltage, men vi håber, der er 
flere af jer, der har lyst til at komme til en hyggelig 

aften med sang, snak og en kop kaffe. Vi begynder 

kl 19.00 og forventer at være færdige ved 21-
tiden.  

Der arbejdes koncentreret på kontoret.   
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Af hensyn til kaffe og kagen er tilmelding nødvendig, så giv lyd fra jer og kom og deltag i en 

hyggelig aften med dejlig fællessang.  

 
Arrangementer: 

Der er en del arrangementer i løbet af det næste stykke tid. Jeg vil inden weekenden sende en 

mail ud til udvalgte forældre med besked om at I skal bage til de forskellige arrangementer.  
 

Kalender: 
1/3: Elevbespisning 2.-3. kl.  

3-4/3: Messe i Klimhallen 

5/3: 0.-3. kl. i Aalborg teater 
7/3:  Morgensang i kirken. 

8/3: 7. kl. konfirmanddag 
 8.-9. kl. arbejdsdag 

9/3: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave og 0.-1. kl.   

13/3: 7.-9. kl. til kemishow på Fjerritslev Gymnasium kl. 13.00-16.00. 
15/3: Sangaften kl. 19.00-21.00 

15-23/3: Musicalemneuge 

22/3: Musical premiere 
24/3-2/4: Påskeferie 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


