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Nyhedsbrev uge 1 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Godt nytår og tusind tak for en rigtig 
hyggelig juleafslutning til jer alle. Det nye 
år er begyndt temmelig vådt, og man kan 
godt længes lidt efter de frostklare dage 
med solskin vi havde i december måned. 
Men mon ikke solen kommer igennem 
skyerne igen på et tidspunkt? I skal lige 
være opmærksomme på, at jeres børn 
kommer hjem med meget vådt tøj i dag. 
Så tøm taskerne og sørg for at få tørt 
med retur til i morgen.  

 

Velkommen: 
I går bød vi velkommen til Alissa Færch 

Markussen, som er begyndt i 7. klasse. Alissa bor sammen med sin familie i Skovsgaard. Vi 
glæder os til samarbejdet og håber, familien bliver glade for skiftet.  
 
Støttebeløb: 
I forbindelse med juleafslutningen og skuespillet samlede vi ind for at støtte 
Julemærkehjemmet i Hobro, som eleverne i 4.-6. kl. har været nede at besøge. Jeg sendte 
efter arrangementet 1220 kr. til Julemærkehjemmet, det, synes jeg, var megafedt at kunne 
gøre.  
Jeg indsætter lige Julemærkehjemmets tak:  
 
Kære Elever Klim Friskole 
  
TUSIND TAK FOR DIN STØTTE PÅ 1220 KR.  
 
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter 
udefra. Det må vi aldrig acceptere. Ingen børn fortjener en hverdag fyldt med ensomhed og ondt i maven. 
 
Julemærkehjemmene giver hvert år knap 1000 børn i alderen 7-14 år muligheden for en ny start. Helt konkret bor 
børnene i en periode på Julemærkehjem sammen med andre børn, som også arbejder med deres udfordringer. 
 
Tydelige rammer, nye fællesskaber og den rigtige blanding af sund mad og fysisk aktivitet hjælper børnene til at finde 
deres styrker. De opbygger deres selvværd ved at lære nye måder at se på sig selv og verden. Opholdet slutter, men 
udviklingen fortsætter. De nye kompetencer og vaner følger med børnene hjem. Det giver et vigtigt afsæt for hele 
familien fremover. 
 
Og selvom vi hedder Julemærkehjemmene, så hjælper vi børn hele året rundt. Derfor har vi også brug for støtte året 
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rundt.  
På børnenes vegne tak for DIN støtte til Julemærkehjemmene   
Kærlig hilsen  
Alle os på Julemærkehjemmene 
 
 
Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. 2 x pølsehorn i boden.  

Unyttig viden: 
Ved de Olympiske Mellemlege i Athen i 1906 vandt Tyskland guldmedalje i tovtrækning. 
Mellemlegene var et forsøg på at afholde olympiske lege i Athen hvert fjerde år, mellem de 
“rigtige” olympiske lege.  
 
Kalender: 
17-19/1: Jeanette og CK på lederkursus 
19/1: Bestyrelsesmøde 
24/1: Elevspissammen 
26/1: Konfirmander har heldagsundervisning 
1/2: Morgensang i kirken 
4.-6. kl. i biografen 
7/2: Fællesspisning 
13-16/2: Læseemnedage 
17/2: Fastelavn 
Mette sidste arbejdsdag 
18-26/2: Vinterferie 
27/2: Christine vender tilbage 
28/2: Bhkl.-3. kl. i Aalborg Teater 
1/3: Morgensang i kirken 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


