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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 818 

    

Næste uge: 
18.-19.april 

 

20.april 

21.april 

22.april 

22.april 

23.-24.april 

 

25-26.april 

 

Landsmøde i Kolding 

 

Nina SFO fri 

Skole-Hjem samtaler 4-5.kl 

Naturfags maraton 6.kl. 

Generalforsamling kl.19.00 

Bodil fri 

 

Udlejning af Baunen 

Mærkedag: 
18.april 

 

 

 

Josefine 5.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 

Andreas Kirk – Cecilie Storgaard – Ellen Lynge – Josefine Jensen 

De skal alle konfirmeres søndag den 19. april 2015 i Hørve Kirke. 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

Velkommen. 

 

Nye ansigter – I 5. og 6. klasse har vi her i marts/april fået tilgang af to drenge og deres 

familier her på friskolen.  

 

Casper Risegaard i 5. klasse og Magnus Mølsmark i 6. klasse. Vi siger velkommen i flokken 

og glæder os til det fremtidige samarbejde samarbejdet. 

Hans 

 

 



 

 

 

Onsdag havde vi besøg af to unge mennesker fra organisationen IBIS, som står bag 

projektet ”hele verden i skole” som bl.a. udgiver bogen ”Læseraketten”. 

De to unge fortalte for hele skolen, levende og meget inspirerende om forholdene i 

Guatemala, (der er indsatsland i år) - vi fik virkelig fornemmelsen af at komme med til 

Guatemala – vores børn var ”fanget” i over en time – stor ”cado” til både oplægsholdere 

og vores børn. 

 

 

 

 

 

En reminder – vores årlige arbejdslørdag ligger i år den 13. juni 2015 – nærmere 

besked senere - book gerne kalenderen nu.  

Hans 

 

                                           
 
Kære alle forældre. 

 

April måned er over os og det betyder at vi traditionen tro nærmer os dette års -  

 

Generalforsamling på Vallekilde-Hørve Friskole den 22. april 2015 kl. 19.00. 

 

Det er en meget vigtig aften på VHF, og det er her, vi bekræfter overfor hinanden, at vores fælles projekt 

”Friskolen” skal fortsætte. Det er også her, bestyrelsen vælges og med tre bestyrelsesmedlemmer på valg, 

hvoraf de to genopstiller (Dorthe Skov-Lindquist og Søren E. Jensen) og den tredje ikke genopstiller  

(Bo Espersen) er det vigtigt, at I giver jeres besyv med eller selv stiller op til bestyrelsen.  Derudover 

besluttes der væsentlige ændringer, som f.eks. i vedtægterne. Økonomien diskuteres. 

 

Så der er meget at bakke op om, og der er et stort behov for, at I tilkendegiver jeres mening overfor 

friskolens bestyrelse.  

 

I er årsag til, at vi har en sund, velfungerende og meget attraktiv skole. 

 

Mange forårs hilsner og på gensyn på onsdag.  Hans 

 

http://heleverdeniskole.dk/gallery/laeseraketten-til-guatemala/


 

 

 

Inspireret af vores arbejde med Guatemala, 

har 1. klasse og 2. klasse lavet fine 

Bekymringsdukker i billedkunst. 

 
 

 
 

 

 





Hold 4534 ren 

Kom og vær med lørdag den 18.4.2015 
 

Vi gentager succesen fra de sidste par år med en oprydningsdag i 4534. 

VHG og Medborgerhuset står endnu engang som arrangører af denne dag. 

 

Vi mødes i Medborgerhuset til morgenkaffe kl. 9.00. 

Oprydningen finder sted fra kl. 9.30-11.30. 

Derefter samles vi i Medborgerhuset hvor VHG er vært ved en lille forfriskning. 

 

I bliver sat sammen på hold til et bestemt område i byen. 

Det vil være dejligt, hvis rigtig mange tog familien med, så vi i fællesskab kan hjælpe til 

med at gøre vores by ren. 

 

Tilmelding sker til Inga Juul på mail inga@parkvej5.dk eller på telefon 59 65 64 35 

senest d. 12.4.15 

 

Vi håber på rigtig stor tilslutning til gavn for vores by! 

 

 

 

mailto:inga@parkvej5.dk


 

     
Det har været et par travle uger, men ikke mindst skønne. Vi nyder forårets varme 

solstråler og det emmer af aktivitet, leg og hygge på legepladsen. 

 

Vi er i fuld gang med vores projekt ”Kunst i børnehøjde”. 

I sidste uge kastede børnehaveklassen sig ud i 

malerier og i denne uge har 1. klasse afprøvet 

deres evner med papmaché.  2. klasse er begyndt 

at producere ler perler, som skal brændes på 

bålet. I næste uge går 3. klasse i gang med at 

producere lamper i forskellige afskygninger. Små 

hængepartier bliver selvfølgelig også færdiggjort. 

 

Husk at sætte et kryds i kalenderen til vores 

udstilling/”fernisering” torsdag den 30. april 2015. 

Alle børn har haft / får muligheden for at deltage i projektet, men vi tvinger dem ikke  

Derfor er det ikke sikkert alle får lavet et produkt. 

 

I disse ”kunst”-uger har vi set os nødsaget til at aflyse 

vores bål mad, men dermed ikke sagt at der ikke bliver 

serveret noget anderledes til eftermiddagsmad. Denne 

torsdag blev der lavet pølsemix … der bare var lavet 

AAALTT for lidt! 

Flove Maria måtte derfor servere æbler og madder til 

de stakkels børn der ikke nåede at få del i glæderne.  

 

Grundet sygdom var vi nødsaget til at aflyse pigemødet med børnehaveklassens piger, 

men vi gør alt for at nå det torsdag i næste uge  

 

 

Rigtig god weekend – fra Spireloppen. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Det er nu tid til at give jeres barn en 

solcreme med i tasken til om 

eftermiddagen. Selvom de er smurt om 

morgenen er det en god ide at de smører 

sig igen hos os. 

 


