
Velkommen tilbage til skolen!  
 
Godt Nytår!  
 
En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden 
halvdel af skoleåret 2007-2008.  
 
I december måned afholdt vi den traditionelle julefest – 
denne gang var der både tombola, auktion og fiskedam. 
Det blev til en pragtfuld dag, hvor de fleste slæbte mange 
gaver med hjem – for vi samlede ind i stor stil til projektet 
Danmarks Lækreste Skole. Rikke Pedersen melder, at der 
nu er samlet 40 000 kr. ind til projektet! Hvad siger I så? 
Jeres børn har gjort en enorm indsats med at sælge 
julekort og var til kæmpehjælp ved julefesten – 1000 tak!  
 
Det pragtfulde Nissekor underholdt med en stribe skønne 
og glade julesange, og bagefter kunne vi se og høre det 
traditionsrige og pragtfulde Luciakor. Det blev i sandhed 
en smuk og rørende oplevelse – de synger bare så flot, gør 
de! Koret startede i november med at øve sangene,  
gå i procession og ”holde stand” trods forstyrrelser.  
I december måned besøgte de kirker og alderdomshjem.  
 
Kan man sige 10 000 tak? Jamen uanset hvad, så gør vi 
det alligevel!    
 
Duracél batterierne er nu ladet op til 6 måneders intense 
og spændende skoleaktiviteter.  
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Skolekalender  
Januar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Tirsdag 1. Fri 
Onsdag 2.  Fri 
Torsdag 3. Skolestart 2008 
Fredag 4.   
  
Mandag 7.   
Tirsdag 8.  
Onsdag 9.   
Torsdag 10.  
Fredag 11. Forældrekonsultation 8. klasse 
  
Mandag 14.    
Tirsdag 15. Forældrekonsultation 5. klasse 
Onsdag 16.   
Torsdag 17.  
Fredag 18.  
  
Mandag 21 Forældrekonsultation børnehaveklasse 
Tirsdag 22.  
Onsdag 23.  
Torsdag 24.  
Fredag 25.  
  
Mandag 28.  
Tirsdag 29.  
Onsdag 30.  
Torsdag 31. Uddannelsesmesse for 9. og 9/10. klasse 
 
 
 
 
 

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden  
mellem 14:00 og 16:00! 
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Hej igen!, 
 

GODT NYTÅÅÅÅÅRRRRR!!! 
 
Velkommen tilbage... Vi håber, at I har haft en god ferie og en super Jul 
 
Vi skal i gang: 
 

Vitser: 

 

Betjenten på byens torv peger over på den fulde mands flaske og siger med 
fasthed i stemmen: 
-Der må ikke drikkes vin her i porten. 
- Jamen, hvordan det? Der står jo portvin på flasken. 
 
Tjerner! Der ligger en flue i suppen og spræller i suppen! 
- Ja, vi bruger altid friske råvarer! 
 
Hvordan kunne menneskene i middelalderen leve uden Internet?, spurgte den 
ene mand til den anden. 
Det kunne de jo heller ikke – de er jo døde! 
 
Så til historien:  

 
Lige idet jeg skulle til at løbe min vej, greb min far fat i mig, og sagde, at jeg 
ikke skulle gå, og at alt nok skulle blive fint igen.  
Det gjorde mig lidt rolig, og jeg satte mig ned igen, mens jeg stirrede ned i 
bordet. Senere på aftenen tog vi hjem til min far og sov. 

 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Dagen efter besøgte vi mor på hospitalet. Hun var vågnet af sin koma. Hun 
var stadigvæk i livsfare, men lægerne sagde, at hun nu havde 50% chance 
for at overleve. 

 

Hun var meget træt, så hun orkede ikke at snakke så længe. 
 

Da hun fik øje på far, smilede hun, lidt forskræmt, men med et lille lys i 
hendes øjne. Hun spurgte mig, hvordan jeg havde fået fat i ham, og jeg 
fortalte det.  
 
Derefter sagde hun, at jeg skulle tage med ham hjem, og blive der. Så ville 
hun love, at blive rask igen. Og det gjorde jeg så.  Hun faldt i søvn. 
 
Derefter tog vi hjem til far, og vi havde det egentligt ret hyggeligt. Jeg 
tror det havde lidt at gøre med, at jeg var sikker på, at mor ville overleve. 
 
Der gik nogle dage, hvor jeg ikke gik i skole - det kunne jeg stadigvæk ikke. 
Lærerne sagde, at det var i orden, eftersom at jeg ikke ville være i stand til 
at lære noget. 
 
Mig og far havde det ret godt sammen, og jeg var på en måde glad for, at 
mor var kørt galt, for ellers ville jeg jo ikke have mødt ham, selvom at det jo 
ikke var godt det der var sket. 
 
Selvom det hele er ret indviklet, så tror jeg, at jeg overlever. Specielt fordi 
min far er her og kan hjælpe mig igennem det hele. Hvem ved?  
 
Måske vil mor og far finde sammen igen, og så vil jeg få en mere normal 
familie. 
 
(Fortsættelse følger i næste måned!) 
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Julefesten  

 

 
 
 

Der blev optrådt, der blev 
danset, der blev sunget og 
solgt lodder, der blev spist 
håndmadder á la Lilian og 
drukket kaffe og sodavand 
i spandevis. Det var bare 
en rigtig dejlig dag – 
hvorfor er der intet billede 
af Luciaoptoget – se bare 
næste side!       
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Tak til alle for et dejligt 2007   
Godt Nytår  
til alle! 

 
 
 
 

 
۞ 


