
  3. juni 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 866 

    

Næste uge: 
 

6.juni 

7. juni 

7. juni 

9.juni 

 

 

 

10.juni 

 

11. juni 
 

 

 
 

9.kl. prøve – mdt.dansk 

9.kl. prøve – mdt.dansk 

Spireloppen - strandtur 

Pauline ude som censor 

Palle ude som censor 

Marianne ude som censor 

Marianne ude som censor 

 

Arbejdslørdag  

kl.10.00-14.30 
(for hele skolen og børnehaven) 

 

Mærkedag: 
 

4. juni 

7. juni 

10. juni 

 

 
 

Magnus J  6.kl.  

Magnus B  6.kl.  

Karen  6.kl.  

Signe  6.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

 

HUSK: 
Vi håber at se rigtig mange jer til vores TEMA-aften på mandag den 6. juni 2016 -  

 

kl. 19.00 til 21.00, hvor Peter Mortensen kommer og taler om emnet 

 

Far - mor og børn. 

Magtkamp eller samarbejde. 

 

 
 

 



De mundtlige prøver- 9.kl. - juni 2016 

Dato Fag Lærer Censor Klasse Antal Kl. 

6.og 7. juni 

2016 

Dansk Marianne 

Østergaard 

 

Hanne Lynge 

(Rørvig) 

9.kl. 16 stk. Kl. 

15. juni 

2016 

Tysk Pauline V. 

Jensen 

Anette 

Pleimert 

(Asnæs) 

 

9.kl. 16 stk.  Kl. 

20.og 21. juni 

2016 

Engelsk Marianne 

Østergaard 

Camilla Vittum  

(Nr.asmindrup 

skole) 

 

9.kl.  16 stk. Kl. 

OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Arbejdslørdag 
den 11. juni 2016 kl. 10.00 – 14.30 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

 

 

 

 



Majfest     
Vi siger mange tak for den store opbakning som alle I fremmødte gav til vores majfest . 

Vi håber alle nød og havde en behagelig ”rejser” ud i verden og blev lidt klogere på 

alverdens lande.  Der blev i hvert fald arbejdet for det i alle lande. 

Tak til lærere og pædagoger for nytænkning og arbejdsomhed, og et stort tak til jer 

forældre som hjalp til i ugens løb, Ikke mindst til teltholdet som rejste vores lufthavns-

telt.   

Tak til Vallekilde Hørve Fritidscenter for udlån af scene.   

En uge og et arrangement som har knyttet bånd på tværs og som vi alle, børn og voksne 

kan være stolte af.   

 

Gruppelærer for kommende skoleår 2016-17 
Børnehaveklassen: Bodil  - 1. klasse: Alex – 2. klasse: Anne – 3.klasse: Mads – 4.klasse: 

Henrik – 5.klasse: Pauline – 6.klasse: Chenny – 7.klasse: Marianne – 8.klasse: Palle – 

9.klasse: Peter. 

 

 

OBS OBS OBS 

Til orientering: 
Der har torsdag eftermiddag været en meget uheldigt episode på Vallekildevej , hvor et 

barn fra indskolingen bliver kontaktet af en bilist i en rød bil, der spørg om vej. 

Efterfølgende spørger bilisten om barnet ikke vil sætte sig ind i bilen og vise ham vejen, 

barnet afslår og bilisten kører videre. 

Forældrene har meldt sagen til politiet. 

 

Hans 

 

 

 

 

 



Arbejdslørdag 
den 11. juni 2016 kl. 10.00 – 14.30 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

Vi håber, at en masse børn og forældre har mulighed for at  

deltage denne dag, så vi kan få lavet en masse og hygget os sammen.  

Har I kun mulighed for at deltage noget af dagen, er det også en stor hjælp.  

 

Dagen vil starte med orientering og fordeling af de arbejdsopgaver der er. Der vil ligesom tidligere år blive 

hængt placnher op i forhallen, hvor man kan skrive sig på.   

Der vil være arbejdsopgaver som alle kan deltage i, lige meget hvilken baggrund man kommer med. Der vil 

være alt lige fra at beskære og ordne sø, hugge og stable brænde, div. oprydningsopgaver, luge udkrudt, 

lægge fliser, male-arbejde, oprydning sidst på dagen og mange mange flere opgaver. Husk redskaber og 

værktøj.   

Det er muligt at købe frokost, som 3. klasse vil stå for at lave. Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for 

børn. Alle bedes selv medbringe drikkelse.  

2. klasse bager kager til alle, som vi får når vi trænger til en kaffepause.  

Skolen giver kaffe.  

Søskende er meget velkomne til at deltage i dagen.  

Tilmelding skal ske senest mandag den 30.maj 2016 enten på nedenstående tilmelding eller på mail til 

kontoret: kontor@vhfriskole.dk 

 

Venlig hilsen  

Forældre og lærere i indskolingen 

✁----------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til arbejdslørdag 

 

Barnets navn: ________________________ kl. __________________ 

Vi kommer: ________ voksne og _________ børn Vi medbringer bil og trailer: 

Navne på de voksne der kommer: _____________________________________________ 

Vi kommer desværre ikke:    

 

For at vide cirka hvor meget vi skal købe ind, må I meget gerne krydse af nedenfor: 

Vi ønsker at købe frokost: antal kuverter ____________ 

 

Vi ønsker ikke at købe frokost:  

 

 

 

 

javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif
mailto:kontor@vhfriskole.dk
javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif
javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif
javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif
javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif
javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif
javascript:void(0)
http://vhfriskole.dk/wp-content/uploads/2013/03/Logo_gif.gif


Arbejdslørdag den 11. juni 2016 
 

Værktøj:   

Vi har brug for:         Motorsav, buskrydder, haveredskaber ! 

         Regn med, at du selv skal have redskaber med   

 

Opgaver: 
Genbrugsstation: Vi har meget brug for, at der er nogen der medbringer trailer og 

kører på genbrugsstationen løbende. 

 

Beskæring:                Klippe hæk og buske div. steder 

                        

Oprydning:  PMU-værkstedet: oprydning 

Indskolingen: oprydning/bogsortering 

Spireloppen: oprydning/sortering   

   

Maling: Pergola (Spireloppen) 

                          Legeplads 

  Stakit (Spireloppen) 

  Boldbane v/Skovbørnehaven 

 

Plante:        Frugttræer (Marken) 

                             

Luge:       På skolens areal 

                           
Musik:     Vedligehold/rengøring af instrumenter 

 

Pileflet:      Spireloppen 

 

Program for arbejdslørdag den 11. juni 2016 

 
10:00 
Vi går i gang med arbejdet… 

 

Ca. 12.00 
Der vil være mulighed for at købe frokost og vand. 

Frokost: Børn – 15 kr.,  Voksne - 30 kr., Vand: 10 kr. 

 

14:00 – 14.30 
Fælles oprydning og afslutning! 

 

Arbejdssedlen er hængt op ved kontoret, hvor man skriver sig på en opgave 

 



Referat af forældremøde i 4. klasse 
 

Den sidste tid før sommerferien 

 4. klasses skal indtil sommerferien producere deres egen revy! Det bliver årets show! 

Børnene skal opfinde, skrive og opføre! 

 

Lærerbesætningen 

 Pauline som klasselærer, Palle i matematik, Peter i engelsk – alt er som det plejer! 

 

Klassen her og nu 

 Hjemgruppelæreren oplever en klasse, hvor langt de fleste er godt med fagligt. De tests 

vi tog tidligere viser, at klassen ligger på et fint niveau i dansk. Klassen mangler træning i 

skrivning; altså selve bogstaverne, ordklasser og skal holde deres læsning ved lige. De 

ugentlige staveord hjælper på bogstavtræningen og ungerne går meget op i ikke at få for 

mange fejl. Det er godt, at de kan blive holdt til ilden. Vi fortsætter med staveord efter 

sommerferien. Vi har også lavet en del grammatik, hvilket hjælper på ordklasser og 

stavning. Hvis nogen ønsker, at deres børn skal have mere øvelse end der er tid til i skolen, 

kan de benytte grammatip.com på nettet eller få arbejdsark med hjem. Når man 

beskæftiger sig med det hver dag bliver man dygtigere. Se om I ikke kan få jeres børn til 

at få læst lidt hen over sommerferien. 

 Socialt oplever jeg en dejlig klasse. De er virkelig dejlige at være i rum med og jeg er 

rigtig glad for at have klassen. Klassen er meget rummelig og de er gode til at give plads til 

alle i klassen. Det er en rigtig god ting, som de kommer til at tage med sig. Klassen kæmper 

klassen dagligt for at finde ro, så der er plads til skolearbejde og koncentration. Vi har 

snakket med om undervisningsparathed (stille, sidde stille, -svare igen, ræk hånden op, 

respekter alle, høre efter, sige ja.) og klassekultur (ikke opføre sig som en børnehave og 

ikke være politibetjente). Generelt synes jeg de leger godt sammen i frikvarterne. 

 Forældregruppen savner informationer fra de øvrige lærere i klassen om, hvordan det går 

i timerne. Der opfordres til, at tage kontakt til lærerne, hvis man har en reel bekymring 

for dit barn i det pågældende fag. Intet nyt er godt nyt! 

 

365 

 Efter sommerferien er det planen, at ungerne skal tjekke deres konto på 365 mindst to 

gange ugentligt. Kalenderen i den fælles gruppe skal give besked om vigtige datoer og 

lektier. På denne måde kan forældrene også bedre følge med i hvad, der bliver lavet i 

skolen. 

 

Hjemgruppeuge 

 I hjemgruppeugen skal vi i Sommerland Sjælland torsdag den 23. juni. 

 Prioriterer samvær og oplevelser frem for faglighed. Dog have afsluttet det vi er i gang 

med. Det ville gavne klassen at få oplevelser sammen og blive rystet endnu mere sammen. 

Både før og efter sommerferien. 

 Der bliver barslet med en tanke om at tage ungerne med på tur til Roskilde, hvor vi bl.a 

skal opleve Roskildes nye rockmuseeum RagnaRock. 

Klassekassen 

 Der står et fint beløb på klassens konto. Der betales fortsat 200kr. Man skal ikke være 

bange for at bruge penge på nogle fælles oplevelser for klassen, men det gør bestem 

heller ikke noget, at der er fint med penge, da der jo i fremtiden kommer mange 

studieture. 

 



 

Evt. 

 Der bliver snakket om at opfordre børnene til at hjælpe til med fællesrengøringen. Måske 

bare et kvarterstid, så de mærker at løfte i flok som klasse og får mere medejerskab for 

rengøringen på skolen. 

 Der aftales om det forestående arrangement i skolen shelters. 

 Som friskoleforældre vil klassens forældregruppe være med til at bidrage til det gode 

stemning til skolens arrangementer, så fællesskabet på skolen bliver styrket yderligere.  

 

 
 

Referat af forældremøde i mellemgruppen og 5. kl. 31. maj 2016 
 

Fælles for mellemgruppen: 

Mellemgruppen tager til Sommerland Sjælland torsdag d. 23. juni. 50 kr. i lommepenge. Der 

kommer seddel med hjem. Husk at krydse af hvis jeres barn må blive efter lærerne er taget 

hjem, så de ikke står og skal lave aftaler om eftermiddagen. 

 

Husk at tjekke op på madpakker og om der er nok med. Nogle især nogle drenge er lidt sløve 

efter kl. 12. 

 

Husk at alle børn skal klæde om til idræt, med mindre børnene har fået en anden besked. 

 

Kommende 4., 5. og 6. kl. tager til Horsens på lejrskole fra d. 16. – 18. august. Lommepenge 75 kr. 

De skal bo i en spejderhytte. Opfordring til at der ikke kommer ekstra slik og chips med. De kan 

jo bruge deres lommepenge. 

 

Husk at det er en forældreopgave, at minde børnene om, at de skal have rengøringsnøglen med 

hjem om fredagen, når I skal gøre rent.  

 

5. kl.: 

Der er god trivsel i klassen, men vi skal være opmærksomme på, at nogle børn skal have hjælp til 

at lave aftaler om eftermiddagen. Nogle har for mange aftaler – det kan være svært at sige nej, 

når man bliver spurgt. Andre efterspørger legeaftaler. Chenny synes det kunne være en god ide, 

at lave aftaler dagen før, da det også sker at aftaler og halve aftaler bliver brudt, hvis der 

kommer et ”mere spændende tilbud”. Det vil give mere ro i klassen. 

Nogle forældre er ikke enige, det kan være svært at overskue, hvad man skal/har lyst til dagen 

efter. 

Der er enighed om, at vi snakker med vores børn om, at det er vigtigt at holde de aftaler, der er 

lavet og opfordre til, at man også kan være sammen med nogen, man ikke plejer at lege med.  

Nogen børn har også brug for dage, hvor de tager hjem og er sig selv og slapper af. Vær 

opmærksom på, at børnene er meget forskellige og lige nu er meget forskellige steder i deres 

udvikling. 

 



Klassen er meget dygtig fagligt. De har lige taget læsetest for 6. kl. og de ligger i den gode ende. 

De er meget videbegærlige, men har også travlt med alt muligt i øjeblikket og sommerferien er 

lige om hjørnet. De skal lige give den en skalle de næste par uger op til sommerferien. 

 

D. 9. -10. Juni tager Chenny klassen med på lejrskole til Lyngen. De skal cykle derud, så oppakning 

derefter.  

Chenny bestemmer, hvem der skal sove sammen. Enighed om at piger og drenge stadig godt kan 

sove sammen. 

Det koster 50 kr. i madpenge som klassekassen betaler. Husk ingen lommepenge og ingen slik og 

chips med hjemmefra. De skal klare sig for 200 kr. pr. hytte. 

 

Vi skal alle indbetale 150 kr. til klassekassen, der bliver sendt mail ud. 

 

Majken (Jalte) foreslår, at vi har nogle fælles forældreaftaler. Hun har et forslag med som 

bliver delt ud. Alle synes det er en god ide. Den bliver taget op igen til forældremødet i starten 

af 6. kl. 

 

Snak om hvor farligt det er at cykle i den forkerte side af vejen på Vallekildevej og man skal 

være opmærksom, når man kører ud fra skolen. Spejlet er pt. gået i stykker. 

 

Opfordring fra Chenny om, at vi som forældre skal tale sammen, hvis der er ting børnene undre 

sig over eller har problemer med. Så tingene ikke udvikler sig. 

 

Chenny fortsætter som dansklærer i 6. kl. og Henrik som matematiklærer. 

 

Det kan godt ske, at ugebrevene først bliver lagt ud søndag – det er helt ok. De er dejlig korte og 

præcise. Der er et ønske om, at der bliver mindet om de kommende 2 rengøringer i ugebrevet. 

 

Der er ok, at diverse sedler fx om lejrskole ikke bliver lagt på nettet, men kommer som kopi i 

tasken. 

Husk at skrive navn på fx fødselsdagsinvitationer, så Chenny kan se, hvem der mangler at få med 

hjem. 

 

Majken fortæller om elevudveksling til Sydslesvig. Det er ikke skolen der arrangere/formidler. 

Man skal selv søge som familie. Der  bliver delt sedler ud, hvis man er interesseret. Det har ofte 

været en stor succes. Familierne taler dansk. 

 

Husk at give Morten (Caroline) besked hvis I har fået ny mailadresse, det er ham der opdaterer.  

morten@tander.biz 

 

Ellen (Karen og Signe) – husk at vi har en facebook gruppe for klassen. Alle må lægge noget op 

derinde. 

 

Office 365 er stadig under implementering. 

 

Snak om at alle skal have en computer i udskolingen, som man har med i skole hver dag. Hos Clark 

kan man købe billige computere.  

 

Ref. Stine Hestehave 

 

  

mailto:morten@tander.biz


Referat fra forældremøde i 6. klasse tirsdag den 31. maj 2016:  
(ref. Mette) 

Henrik byder velkommen til det sidste forældremøde i mellemgruppen. 

Lærere for kommende skoleår samt info om næste skoleår:  

Henrik starter med at fortælle om lærersammensætningen for kommende 7. klasse, som ser 

således ud:  

- Marianne: dansk (gruppelærer) 

- Palle: matematik og fysik 

- Peter: engelsk 

- Pauline: tysk og sundhed og bevægelse 

- Clark: biologi og historie 

- Hans: geografi 

Præst kommer til at lægge onsdag morgen fra 08.00-10.00 for de elever til sorgnekirken. De 

elever der hører til korskirken skal have præst onsdag eftermiddag. Klassen har fri onsdag 

morgen indtil præst undervisningen starter op. De elever der hører til korskirken vil først møde 

kl. 10.00 onsdag hele skoleåret.  

Husk at alle elever i overbygningen skal have egen computer med i skole hver dag fra næste 

skoleår.  

Lejrtur for næste skoleår vil være den 17. - 19. august. Det er hele overbygningen der skal af 

sted sammen (7.-9. klasse). De skal til Røsnæs naturskole. Her skal de bor på shelterpladsen. 

Eleverne skal selv stå for at lave mad.  

Der skal bruges forældre til transport af bagagen frem og tilbage til Røsnæs. Mere info om det 

lige efter sommerferien. 

Der blev drøftet det med at 7. klasse skal på lejrtur sammen med 8. og 9. klasse. Det kan føles 

som stor forskel fra 7. - 9. klasse. Det er noget lærerne vil være opmærksomme på under hele 

turen. Alle skal føle sig godt tilpas ved at være af sted, selvom man pludselig kan komme til at 

føle sig som de små i 7. klasse.  

FORÆLDREMØDE i 7. klasse bliver den 15/8-16. 

 

Ny pige i klassen: 

Der er startet en ny pige i klassen - Pernille. Velkommen til hende og hendes familie. De kommer 

fra Grevinge. Klassen har allerede taget godt imod hende. Pigerne har allerede haft hende med 

rundt på skolen.  

Den sidste tid før sommerferien: 

Klassen skal på overnatning på Vesterlyng Camping mandag den 13. juni til tirsdag den 14. juni. 

Henrik har ikke lavet den endelig planlægning endnu, men de praktiske oplysninger er at de skal 

overnatte i hytter. Dem der bor sammen i hytterne skal selv sørge for det mad og drikke de skal 

have i løbet af dagen. Hvad de køber skal de selv finde ud af. Der er dyner og puder i hytterne, så 

de skal kun have sengelinned med som sovegrej.  

Følgende udgifter bliver der pr. barn til turen: 

- 50 kr. til mad 

- 24 kr. til busbillet (tager bussen til Havnsø, går derfra til Vesterlyng Camping) 

- 30 kr. til minigolf 

- 15 kr. til poolen 

Henrik spørger om der er nogle forældre der har mulighed for at komme på campingpladsen 

mandag fra 15.00-16.00 og være ved poolen.  



Så vil det være på det tidspunkt ungerne kan komme i poolen. Mette (Mads F) og Kristian (Casper) 

undersøger om de kan. De skal give endelig besked til Henrik omkring det.  

Henrik laver snarest en mere udfærdig skrivelse omkring dagene, som bliver delt ud i klassen.  

Torsdag den 23. juni skal mellemgruppen på deres årlige SOMMERLAND TUR. Der er altid et 

stort hit for eleverne denne tur og noget de alle ser meget frem til.  

Henrik vil lave en sidste matematik test på klassen. Han starter den op fredag den 3. juni. 

Eleverne må hver især bruge så lang tid de har brug for til den, så den bliver ikke færdig fredag.  

Både Henrik og Chenny vil lave overleveringsmøde med Marianne og Palle omkring klassen - både 

hvordan eleverne ligger rent fagligt men også socialt.  

Palle skal have klassen mandag den 6. og 13.  juni, da han skal lave et excel-kursus med dem.  

Generelt om klassen: 

Henrik fortæller om PMU hvor de lige har haft om Picasso. De blev alle meget opslugt af det og 

har alle lavet nogle fantastisk flotte billeder.  

Henrik fortæller at han virkelig har nydt at have klassen de sidste 3 år. Det er en god klasse. De 

har alle udviklet sig rigtig meget siden han startede ud med at have dem i 4. klasse. Lige nu er 

pigerne meget langt fremme rent udviklingsmæssigt i forhold til drengene. De har været meget 

delt op i pigegruppe og drengegruppe. Denne opdeling er så småt ved at gå i opløsning. Dog mest 

fra pigernes side - drengene vil stadigvæk ikke helt være ved at være sammen med pigerne.  

Der er en nogle elever der er nervøse for at skal i overbygningen til næste skoleår.  

Socialt i klassen: 

Der blev drøftet det sociale i klassen. Det er svært for nogen at få lavet legeaftale / være 

sammen aftaler efter skole. Vi som forældre skal være bedre til at opfordre vores børn til at 

være mere sammen på kryds og tværs og hjælpe med at arrangere, hvis det er svært. Det kan 

være svært at løsrive sig fra computer, fjernsyn eller andet. Det er ikke fordi de ikke vil være 

sammen med hinanden, men det sker bare ikke.  

Der bliver engang imellem arrangeret leg på legepladsen eller boldspil på skolen, hvor det er en 

del fra klassen der mødes om dette. Her skal vi være opmærksomme på at opfordre til at alle fra 

klassen bliver husket, så ingen kommer til at føle sig udenfor.  

Der blev aftalt at Henrik snakker med klassen omkring mobil numre på alle for klassen, så alle har 

alles numre. Så er det nemt at starte en gruppe-samtale til alle, så ingen bliver glemt.  

Alkohol: 

Der blev drøftet alkohol. Alle var på nuværende tidspunkt enige om, at det er alt for tidligt at 

klassens elever får kendskab til alkohol. Der blev snakket om et foredrag der tidligere har været 

på skolen om alkohol og rushmidler som Michael Suhr lavede. Det var et virkelig godt og brugbart 

foredrag både for forældre og elever. Hans vil tage det videre og undersøge om det evt. kan 

være en mulighed for sådan et foredrag i overbygningen igen.  

Behovet for alkohol vil komme forskelligt fra elev til elev. Nogle elever er så småt allerede nu 

begyndt at vise interesser for hvad det er. Andre er langt væk fra det.  

Der kom et forslag om, at vi kunne lave et fælles dokument med en fælles alkohol politik for 

klassen, som alle forældre skulle underskrive. Dokumentet skulle så tages op hvert år. Der blev 

aftalt, at det er noget der igen skal snakkes videre om til det første forældremøde i 7. klasse. 

 

 

 



                                                                         

Onsdag den 15. juni skal vi på afslutningstur med 3. og 4. 

klasse i denne forbindelse har vi stadig brug for nogle til, 

at passe børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.  

Er der en 2 - 3 forældre, som brænder for, at lege 

pædagog for en dag, så giv endelig besked i SFO’en.  

 

Strandtur til Høve strand og skov, tirsdag den 7. juni 2016 

Så er det tid til årets store strandtur. Vi tager med en bus fra skolen kl. 12.45, så 

SFO’en lukker denne dag kl. 12.45.  

Kl. 12.30 henter SFO-personalet børnene i klassen. Det er så tid til toiletbesøg og 

opfyldning af drikkedunk.  

Børnene tager tøj og skoletaske på og bliver klar til afgang.  Der er ingen 

tilmelding til denne dag, men hører vi ikke andet, så forventer vi, at jeres 

barn deltager.   

Familien henter deres barn på stranden og har evt. familiens mad eller 

kaffekurv med og hygger sammen med de andre familier. Det plejer at 

være meget hyggeligt.   



Børnene skal huske en drikkedunk og tøj efter vejrudsigten. Husk solcreme.  

Der må ikke bades før forældrene kommer.      

Vi kan kontaktes på turen på SFO`ens mobil: 24 77 06 90    

Kørselsvejledning: 

Nede i bunden af Høve stræde drejes ind til venstre mod Høve camping.  

Vejen følges til en stor parkeringsplads og derefter følges en sti langs vandet ca. 100 m. 

der kan vi nok både høres og ses.   

Vi sætter et par flag som I også kan kigge efter.   

 

 

   

 

 

I ønskes god weekend 

Fra Spireloppen 

 

 

  


