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Nyhedsbrev uge 39 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er i fuld gang med naturemneugen. Skolen summer af liv og glade børn. I går bredte der sig 
en vidunderlig duft af æbler, hylde- og rønnebær, eleverne var sammen med Gitte Stæhr og 
Anette i fuld gang med at tilberede både de bær og frugter, de indsamlede mandag, og dem, 
vi har fået doneret.  
Bhkl. og 1. kl. rykkede udenfor for at spise deres madpakker i det fuldstændig vidunderlige 
efterårsvejr, vi havde i går, og 2.-5. kl. blev kloge på fugle. 
 

Nogle af eleverne fra 6.-9. kl. havde valgt at bruge 
noget af dagen på at gå en tur sammen med Patrick 
Cakirli, som står bag March mod ensomhed, hvor han på 
8 uger går en ruten på 1600 km, som løber gennem hele 
Danmark. Han samler penge ind til landsdækkende og 
lokale initiativer, der forebygger og afhjælper ensomhed. 
Konceptet for March mod Ensomhed er at Patrick kun må 
gå, hvis han har følgeskab – ellers skal han stå stille. På 
den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af 
fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod 
ensomhed.  
 
Derudover er der gang i planlægningen af 
klassearrangementer. Bhkl.-1. kl. har klassearrangement 
den 11. oktober og 6. kl. har planlagt deres til den 14. 
oktober. Jeg håber og tror, de får en rigtig hyggelig 
dag/aften. 
 
Efterlysning forældrehjælp hoppedisko/dag: 
Gymnastikforeningen søger hjælp til hoppearrangementer.  
Fredag den 15. oktober er der hoppediskotek i Thorup-Klim 
hallen fra kl. 19.00-23.00, og lørdag den 16. oktober fra 
10.00-13.00 er der hoppedag, primært rettet til de yngre 

børn, men alle er velkommen. Det er to arrangementer arrangeret af Støtteforeningen for Thorup-
Klim Ungdoms- og Gymnastikforening, og det plejer at trække mange til fra hele 9690-området.  
Der mangler hjælpere til begge dage, så hvis det skal blive til noget, er der nogle, der er nødt til at 
trække i arbejdstøjet/festtøjet og hjælpe til.  
Hvis man kan afse et par timer til at hjælpe, skal I kontakte Lisbeth Bovbjerg på 20458591. Jeg 
skulle hilse fra Lisbeth og sige, at man ikke nødvendigvis behøver melde sig til fx alle 4 timer fredag 
aften, det vil også være en stor hjælp, hvis man kan hjælpe fra ca 18-20 eller lign.  
 
Afsked: 
I fredags tog vi afsked med Benjamin og Nanna Lolholm, samt Sofie-Line Jensen. De skal alle 3 
begynde på Ørebroskolen. Vi takker for samarbejdet og ønsker alle held og lykke fremover.  
 
Unyttig viden:  
Danmark menes af mange historikere at være det eneste land, der altid har været selvstændigt.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. lasagne og pizzasnegle. 
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Kalender: 
27/9-1/10: Naturvidenskabelig emneuge. 
5/10: Elev-spissammen 6. kl. 
6/10  Morgensang i kirken 

Skole-hjemsamtaler 2. kl 
7/10: Skole-hjemsamtaler 2. kl. 
8/10: Bogbus 
11/10: Klassearrangement bhkl.-1. kl. 

Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl 
Bestyrelsesmøde 

12/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl. 
14/10: Skole-hjemsamtaler 6. kl. 
16-24/10: Efterårsferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


