
20. marts 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 815 

    

Næste uge: 
21.marts 

21.marts 

23.marts 

 

25.marts 

26.marts  

27.marts 

 

28.marts 

 

 

Lærergruppen – Pæd.dag 

Baunen udlejet 

8.kl. – Introdage - mandag 

til torsdag  

Bestyrelsesmøde 

7.kl. –Dorte og Clark fri 

4.-5.kl. Tandpleje 

 

Påskeferie start. 

 

Mærkedag: 
21.marts 

24.marts 

27.marts 

 

 

 

 

 

Amalie 9.kl. 

Nora Bh.kl. 

Hjalte 8.kl. 

  

 

TILLYKKE TIL JER 

     

  

 

 

Greetings from Slovenia. 

 
Vi har det godt - og travlt - med vores venner og "familier" hernede. Her er et par 

billeder fra de mange ting vi har nået på bare to dage!  

Amatør radio "rævejagt", billedkunst, bier, bue og pil ... 

 

Kærlig hilsen 7.kl. - Clark og Dorte 

 

 

 

 

 



 

Billeder fra friskolens cafe-aften fredag den 13. marts 2015. 

 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 

 



 

Børnekoret går i luften d. 8. april 2015. 
 

 
 

Kære alle børn i bh -klassen– 4. klasse 

 

I sidste Fredagsbrev lovede vi at bringe et lille indlæg, som korleder Christoffer har skrevet om sig 

selv: 

 

Mit navn er Christoffer Nolsøe Lund og jeg er 23 år gammel. Jeg er netop blevet bachelor fra 

musikvidenskab fra Københavns Universitet, hvor jeg har taget faget korledelse, samt andre 

musikleder-fag. Jeg har været dirigent og leder for to (voksne) gospelkor igennem 3 år, samt afholdt 

gospelworkshop for konfirmander igennem samme årrække. Jeg startede to børnekor sidste sommer, 

som jeg har været rigtig glad for. Udover mit engagement som kordirigent og arrangør, er jeg en 

rigtig aktiv og innovativ musiker. Jeg går på MGK med sang som hovedfag, hvorigennem jeg har 

etableret en række gode forbindelse, som har ledt til en række spændende projekter fra impro-free-

livemusic til Balkan-gypsy-funk-projekter. Som korleder for et børnekor hos jer, vil der være en 

masse spændende på programmet, alt fra egne kompositioner, til kendte børnesange, og afrikanske 

dansesange.  

Planene er at børnekoret opfører et show som afslutning på hver sæson. Showet laver jeg og har et 

tema. 

 

Vigtigt-vigtigt-vigtigt: 

 

For at koret skal kunne blive til virkelighed er det vigtigt, at alle interesserede indbetaler 370 kr., 

som udelukkende går til Christoffers løn. Skolen har endvidere lovet at støtte os økonomisk, så 

projektet kan blive søsat. 

 

Vi er oprettet en konto til formålet: 

 

Reg. nr: 0274 

Konto nr: 4595042321 

 

NB! Husk at anføre barnets navn og klasse på indbetalingen. 

Dead-line for indbetaling: den 1. april 2015. 

 

Info til nye interesserede om koret: 

Sted: Vallekilde-Hørve Friskole 

Tid: onsdag fra kl 13.30 – 14.30  

Pris: ca. 370 kr. (for 11 undervisningsgange samt en lille koncert inden sommerferien).  

Start: onsdag efter påskeferien – den 8. april 2015 

Tilmelding: Send en mail til: louisebrings@hotmail.com eller 

send en sms til Louise på: 2224 9940 

 

 

Mange hilsner fra Thilde, Louise og Jakob 

mailto:louisebrings@hotmail.com


 

 

Fuglene kvidrer, græsset vokser, træerne springer ud, solen skinner og børnene er glade. 

Det har været en uge med masser af forårstegn i luften. 

 

Der har været stor aktivitet på legepladsen rulleskøjterne er 

blevet luftet, der er blevet bagt sandkager, der er blevet vugget 

og gynget i hængekøjerne. I skoven er der blevet leget huler og i 

Shelters.  

 

Mikael har haft gang i det store gipsværksted, hvor der er blevet 

støbt en masse fine gipsfigurer. Både påskefigurer og andre fine 

figurer er der blevet kreeret. I næste uge er det tid til, at finde 

malerpenslerne frem, så de kan blive dekoreret med flot maling.  

 

Fra næste uge af er der mulighed for, at købe vores  

musikfestival-dvd. Prisen er 30,- kr. pr. stk. DVD’en kan kun afspilles via computeren. 

 

På vores udedag forsatte det gode vejr og de gode lege, der blev tændt bål og snittet 

med knive. Til mad blev serveret pasta med ketchup. 

 

Der er blevet afholdt cafe-møde for 1. klasses drenge et godt møde, hvor vi snakkede om 

hvordan det gik med, at sige stop og så acceptere når der bliver 

sagt stop.  Alle var enige om det gik bedre. Derudover snakkede 

vi om vores forskelligheder.   

 

Næste torsdag d. 26. marts 2015 vil Mikael lave noget rytmik 

med drengene fra børnehaveklassen.  

Torsdag efter ferien d.9. april 2015 er det så pigerne fra 

børnehaveklassen tur til rytmik.  

Torsdag d. 16. april 2015 vil der være cafe-møde for 3. klasses 

piger. 

 

 

Næste fredag d. 27. marts 2015 er der legetøjsdag og forældrekaffe, hvor der er 

mulighed for, at købe kage. 

 

God weekend         

                                           

Fra SFO Spireloppen.         

                                                                                                                                  

Husk vi har lukket i påskeferien fra 

Lørdag d. 28. marts - mandag d. 6.april 2015 (begge dage incl.).                                 

                                                     


