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Nyhedsbrev uge 47 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Nogle gange er det vildt skræmmende, så 
hurtigt tiden går. Jeg synes faktisk lige, vi er 
begyndt efter sommerferien, og på trods af 
det, skal vi have juleklippedag på fredag. I mit 
hoved er det ikke tiden endnu.  
Eleverne i 3.-5. kl. er i skrivende stund gået i 
gang med at lave engle, som Vester Thorup 
kirke har fået lov at lån i advents- og juletiden. 
Så hvis I vil se dem, er I nødt til at besøge 
Vester Thorup kirke. Efter jul kommer englene 
retur, og børnene kan få dem med hjem. 
 
Julemåneden: 
Selv om min hjerne ikke kan følge med tiden, er jeg vist alligevel nødt til at skrive noget om, 
hvad der sker i løbet af december måned.  
Julegavetrækning til morgensang har jeg i tidligere nyhedsbreve skrevet om. Jeres børn kan 
stadig nå at komme med fra begyndelsen, gaven til max. 20 kr. og ikke spiselig skal bare 
afleveres senest den 1. december.  
Mandag den 6. december har vi elev-spis-sammen, hvor vi har vores efterhånden traditionelle 
julefrokost tilberedt af eleverne i 7.-9. kl. Så den dag er der ingen bod, og I kan godt skære 
lidt ned på madpakkerne. 
Pigerne er begyndt at øve sig på Luciaoptoget. Så mandag den 13. december har vi udvidet 
morgensang, hvor vi har et særdeles stemningsfyldt Luciaoptog fra morgen af.  
Torsdag den 17. december har vi juleafslutning om aftenen. Vi begynder i Klim 
Valgmenighedskirke kl. 17.30, hvor Valgmenighedspræst Peter Haandsbæk vil holde en kort 
julegudstjeneste for os. Når gudstjenesten er slut, går vi over på skolen, hvor vi spiser 
sammen. Hver familie skal medbringe mad til det antal personer, man kommer. Maden stilles 

an på et stort fælles ta’ selvbord. Efter endt 
spisning er der en lille julekoncert, hvor hver 
samlæsning optræder med en sang, de har øvet 
sig på, hvorefter vi slutter med en fællessang 
og ønsker hinanden en glædelig jul.  
Fredag morgen skal vi i Klim Kirke sammen 
med eleverne fra Thorup Klim skole. Vi går 
samlet derop med afgang fra skolen kl. 8.15. 
Når kirken er slut, går vi tilbage til julehygge i 
klasserne med spil, leg og medbragt slik, som 
kommes i et fælles fad. Kl. 12.30 mødes vi i 
fælleslokalet for at danse om juletræet, og kl. 
13.00 er der juleferie for alle. Walther kører 
hjem kl. 13.10 den dag. Hvis busforældrene har 
brug for en busplan over, hvornår børnene er 
hjemme, skal I lige give lyd, så laver jeg den.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn 
og pizzahorn i boden. 
 
Unyttig viden: 
Der bliver drukket 3000 kopper Nescáfe i 
sekundet. 
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Kalender: 
25/11: Kompetenceforum 
26/11: Juleklippedag  
30/11: Ekstraordinær generalforsamling 
1/12: Morgensang i kirken 
6/12: Elev-spissammen 
10/12: Bogbus 
13/12: Lucia 
16/12: Juleafslutning aften 

Ekstraordinær generalforsamling 
17/12: Juleafslutning 
18/12-2/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


