
23. januar 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 808 

    

Næste uge: 
26. januar 

 

26.januar  

29.januar 

30.januar 

31.januar 
 

 

 

Projektuge 6-7.kl. 

(hele ugen) 

Thomas Fri 

Musikaften kl.18.00-19.30 

Tandpleje 9.kl. 

Udlejning Baunen 

Mærkedag: 
24. januar 

28. januar 

29. januar  

 
Andreas  2.kl.  

Malou  bh.kl.  

Dikte  9.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

H I P H I P HUUUUURRRRAAAA   

til Thomas som i dag fredag den 23.januar 2015 fylder 40 år  

vi ønsker dig en dejlig dag. 

 

 

 

MUSIKAFTEN på Friskole.  

Torsdag den 29. januar 2015kl. 18.00 til k.19.30 

 
2.+3. KLASSSE  

 

VIPPE-SLAP 

3. KLASSE (FRIV.musikhold) JEG ER DIN MAGISKE FE 

JOANNA 

4. KLASSE (FRIV.musikhold) FRIENDS 

4. KLASSE VAR DU MED DENGANG 

5. KLASSE (FRIV.musikhold) VI TO 

TITLE 

5. KLASSE  TRY 

INGEN ANDEN END ….. ( ) 

6. KLASSE DON´T 

I SHOT THE SHERIFF 

6. KLASSE (FRIV.musikhold) EVERYTHING I DO 

HEY SOULSISTER 

7.-9. KLASSE (FRIV.musikhold) ALL ABOUT THE BASS 

TREASURE 

I´M SO EXCITED 

 
                                                



 

 

Kære Alle. 

 

Nye ansigter – I forbindelse med at Dorte er sygemeldt vil i kunne møde et par ”nye” 

ansigter på skolen, nemlig Lotte Djursner som vikariere for Dorte i 9.kl. og  

Kasper Andersen som vil vikariere i engelsk i 6., 7. og 8. kl. 

 

Kasper starter mandag i uge 5 og Lotte starter mandag i uge 6 

 

Hans 

 

 

Fastelavn 

Torsdag den 05. februar 2015, er der fastelavn og tøndeslagning på 

skolen. Arrangementet er fra klokken 9.00 – 11.00. 

Altså alle møder klokken 8.10, og efter spisepausen er der almindeligt skema. 

Der kommer program for dagen i fredagsbrevet den 30.janaur 2015. 

Nille og Hans                                                 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære forældre. 

 

Vi holder vores årlige debataften på friskolen: 

 

 Torsdag den 26. februar kl.19.00 – 21.00. 

 

Som noget nyt er skovbørnehavens forældre også inviteret – vi glæder os til dette 

udvidet fællesskab. 

Emnet er det allesteds nærværende begreb - kommunikation - der vil blive bragt til 

debat.  
Sæt et kryds i kalenderen nu. 

 

Med venlig hilsen 

Hans 
 
                                   
 



 
 
 
 

Dansk Friskoleforenings Landsmøde den 18.-19.april 2015 –  

afholdes på Comwell i Kolding. 

 
Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til 

landsmødet.  

Fristen for tilmelding til skolen er senest den 02. marts 2015 – se invitaiton og 

program herunder. 

 

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede – det ville være skønt, hvis nogle af 

jer forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også tilmeldte jer – det er rigtigt hyggeligt. 

TILMELDING TIL vores kontor –så sender vi en samlet tilmelding til Friskolernes hus. 

 

Hilsen Hans 

 
 

Landsmøde 2015 
 

 
 

Foruden den årlige generalforsamling vil programmet byde på foredrag,  

musik og underholdning. 

 

Dato: 

18.-19. april 

Sted: Comwell Kolding 

Pris: 1.090 kr.* 

Landsmøde 2015 

Dansk Friskoleforenings årlige landsmøde danner rammen om foreningens generalforsamling.  

 

Landsmødet rummer desuden en stribe programpunkter med musik, foredrag, sang og festligt samvær.  

Det er et godt mødested for "gamle" som "nye" friskolefolk, der ønsker at mødes om den fælles sag og styrke netværket.  

 

Du går fra landsmødet med en god fornemmelse af at have fodret både hjerne og hjerte. 

Landsmødet er for hele medlemskredsen: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 

Tilmelding    

http://camponline.friskoler.dk/campwebpartpages/CampEventDetailPublic.aspx?EventId=LM2015


  

  

Program 

 

 Se program og invitation her 

Lørdag 

 Velkomst 

 Fællessang med Per Krøis Kjærsgaard og Claus Lorentzen 

 Skal der bo mennesker i hele landet? samtale mellem Finn Slumstrup og Carl Holst 

 Generalforsamling 

 Koncert med Outlandish 

 Dans ved Soul bandet 

Søndag 

 En fantastisk fortælling ved Bent Hansen 

 Stå fast. Et opgør med tidens udviklingstrang. Foredrag med Svend Brinkmann 

 

 

Det er muligt at booke overnatning på Danhostel Kolding, tlf. 75 50 91 40 og Kolding Hotel Apartments, 75541800. Booking 

foregår direkte til disse overnatningsmuligheder. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Kurser/2015/invitation_2015.pdf
http://www.danhostelkolding.dk/index.asp?mode=alm!vandrerhjemmet!dk
http://koldinghotelapartments.dk/
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Kurser/2015/invitation_2015.pdf


  

 

 

 

En fantastisk og meget intens uge er ved at være ved vejs ende.   

 

I går afholdte Spireloppen den årlige Musikfestival med masser af flotte optrædener.  

I år har der været overvældende mange, der har ønsket at deltage – derfor har vi også 

været nødsaget til at 

indskrænke feltet lidt.  

 

Grupper som opstod i sidste 

øjeblik har vi desværre måtte 

aflyse.  

Vi er derfor kommet frem til 

den beslutning, at man næste 

år kun kan optræde en gang – 

enten som solist eller i gruppe. 

Selvfølgelig helt afhængigt af, 

hvor mange der ønsker at 

deltage.   

 

I år har der været meget få konflikter både i forhold til gruppedannelser og interne 

diskussioner. Der har været højt humør, godt engagement og rigtig god stemning blandt 

børnene.  

 

Trods sygdom fandt børnene sammen på tværs og løste det til UG. Alle så ud til at nyde 

showet – og vi glæder os allerede til næste år.  

 

I næste uge starter vi op med cafemøderne igen. Husk det er torsdag fra kl. 12.15. til ca. 

13.00, denne gange er det pigerne fra 2. klasse. 

 

 

Næste fredag er det legetøjsdag og samtidig 

forældrekaffe fra kl. 14.00. til 15.30.  

Husk at man sagtens kan købe kage med hjem, hvis ikke lige 

man har tid til at sætte sig og få en sludder  

 

 

Vi takker for et par skønne uger og en fantastisk 

Musikfestival 

 

Spireloppen 

 

En lille husker  – HUSK SFO OG SKOLE HOLDER VINDERFERIE I UGE 7. 


