
19. maj 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 905 

    

Næste uge: 
 

22. maj 

23. maj 

24. maj 

 

 

25. maj 

26. maj 

 

 

 

 
 

Majfest-uge 

Teater-aften kl. 17.30 

Oprydning kl. 8.00 – 12.00 

Bestyrelsesmøde 

Henrik - Fri 

Kr. Himmelfart - Fri 

Fri – Skolen og Spireloppen 

lukket 

 

 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

20. maj 

 

22. maj 

 

 

 

 
 

Emil  Bh.kl. 

Pernille  7.kl.  

Oskar  1.kl.  

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

 

Onsdag den 24. maj er oprydningsdag efter Teater-aften –  

alle møder fra kl. 8.00 – 12.00,  

der er pasning til kl. 13.00 - herefter SFO / Fri. 
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Teater-uge  

 
Teaterugen er i fuld gang, og det er skønt at mærke 

skolen summer af liv og alle arbejder for et fælles 

projekt. 

 

I skal være opmærksomme på, at de forskellige hold har forskellige 

mødetider mandag og tirsdag, og nogle hold skal møde ind i hallen. 

 

Vi glæder os til at vise jer forestillingen på tirsdag, og håber på en 

hjælpende hånd med oprydningen. 

 

På onsdag møder vi ind til normal tid og dagen står på oprydning og 

afslapning. 

Det er muligt at hente børnene fra kl. 12.00, men der vil være opsyn til kl. 

13.00 og derefter SFO som sædvanligt. 

 

Mange hilsner fra 

 

Majfestudvalget 
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 Vi glæder os til at se alle forældre til teateraften –  

i Vallekilde Hørve Fritidscenter 
 

Program for teateraften  

Tirsdag den 23. maj 2017  

 
 

”Den uendelige historie” 
 

Kl. 17.30 

 

Alle børn mødes i hallen 

Forældre har mulighed for at købe kaffe i Cafeteriet 

 

 

Kl. 18.30 

 

Forestillingen ”Den uendelige Historie” 

 

Kl. 20.00 

 

Mulighed for at købe kaffe og sodavand 

 

 

Kl. 20.30 

 

Afslutning, oprydning og tak for i aften 
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 Arbejdslørdag 
den 10. juni 2017 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, 

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.  

Der er aktiviteter for børnene i løbet af dagen af forskellig art, som 1. klasses forældre arrangerer.   

Søskende er meget velkomne til at deltage i dagen.  

Tilmelding skal ske senest torsdag den 1. juni 2017 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:  
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Mundtlige prøver, Vallekilde-Hørve Friskole maj/juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fag Lærer Censor – fra skole                               Antal elever og 

dage 

Dato -2017 

Samfundsfag Marianne 

Østergaard 

Afd. Syd Asnæs  

Joen Guldbrandsen 

17 elever = 2 

dage 

31.05+01.06 

Naturfag Clark Pratt 

+ Hans 

Brandt 

Afd. Syd Asnæs  

Kim Sleiborg 

17 elever =2 dage 06.06+07.06 

Dansk Peter 

Torkelund 

Afd. Syd Asnæs 

Merete Jensen 

17 elever = 2 

dage 

09.06+12.06 

Matematik Jens Kock Rene Brændstrup 

Vejen Friskole 

(beskikket) 

17 elever = 2 

dage 

14.06+15.06 

Engelsk 

 

 

Marianne 

Østergaard 

Afd. Syd Asnæs  

Emil Beckett 

17 elever = 2 

dage 

20.06+21.06 



Presseholdets avisafdeling 

 
Tirsdag 

I dag er det den første dag, og man kan tydeligt mærke at alle er spænde. Vi har 7 

forskellige hold. Vi har lavet nogle interviews med to fra hvert hold. Som vi har stillet 

følgene spørgsmål. Hvad skal jeres hold lave i den kommende uge? Hvad er I i gang med? 

Og hvad skal du lave. 

Vi har spurgt Oskar fra børnehaveklassen og Freja fra 1.klasse. 

På deres hold skal de lave kulisser danse og sy. I dag har de alle sammen lavet nogle frøer 

til deres scene. I den kommende uge skal Oskar lave kulisser og danse. Freja skal lave 

kostumer sammen med nogle af det andre fra hendes hold. 

Fra lys og lyd holdet har vi spurgt Victor fra 7. klasse og Emil fra 6.klasse. 

På deres hold skal de sørge for at lyd og lys til at virke under forestillingen. I dag har de 

fundet ud af hvilke mikrofoner og andet udstyr der virker. Emil og Victor skal lave de 

samme som resten af holdet. En masse lyd og lys.  

Fra medie holdet har vi spurgt Malte fra 3.klasse og Gustav fra 4. klasse.  

De skal lave plakater, inversioner, skrive en form for dagbog af hvad der sker på skole, 

måske skrive til en avis. Malte og nogle af hans karmarater, har lavet en invitation og en 

plakat. Gustav er også i gang med an plakat, på holdet skal der laves mange plakater. De 

tænker begge at de kommer til at bruge dety meste af deres tid på plakater. 

Vi har spurgt Caja fra 7. klasse og Marika fra 3. klasse, som er på kostume holdet, om det 

samme spørgsmål. 

De skal lave kostumer til alle skuespillerne, de har været ude og finde mål til de 

forskellige skuespiller, de skal finde en masse ting til kostumerne og de har et stort pres 

på dem. Marikka har i dag fundet pine til kostumerne. Caja har lavet haler til de skue 

spiller der skal have haler. 

 

Fra vores skuespilhold har vi interviewet, Nanna fra 3. klasse og Signe fra 6. klasse. 

De skal selvfølgelig øve deres teater, men det er et stort stykke, og det er et stort 

kæmpe stort pres på dem alle, store som små skuespillere. Nanna skal samme med to 

andre spille Trehovedet. Men Signe skal spille Den barnlige Kejserinde. 

Vi har spurgt Hjalte fra 7. klasse og Gustav fra 5. klasse, som er på kulisse holdet. 

På holdet skal de lave alle bagrund scener og alt ud over kostumer der skal bruges på 

scenen, og det er inklusiv scenen. De er godt i gang og har fundet nogle store pladder til 

de forskelige bagrunde. Gustav har i dag lavet nogle baggrunde, til de forskelige scener. 

Hjalte har fundet nogle af alle pladerne. Alle fra deres hold må arbejde hårdt for de skal 

nå en masse. 

I teateret skal der også være musik og sang indblandet. Vi har spurgt to af dem fra 

holdet, og det er Jalte fra 6. klasse og Anna fra 5. klasse. 

De skal øve al den musik og sang der skal spille ind over teateret, de skal dog også spille 

nogle nemmere selv. I dag har de spillet så mange sange igennem som de har haft kunne, 

og sunget en masse. Anna skal for de meste synge tror hun, men hun vil også spille lidt på 

nogle instrumenter. Jalte tænker ikke at han skal synge men der i mod spille Bass for det 

meste og måske nogle andre ting fx bongotrommer.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
 

 

 

 

Onsdag 
I dag er det onsdag og alle er kommet i gang med en lille smule stress fra i går.  

I dag har vi valgt at interviewe lærerne fra de forskellige grupper. Vi har stillet dem 

følgende spørgsmål. 

Hvor langt er I kommet fra i går til i dag? 

Har I planlagt noget som skal være færdig i dag? 

Kommer I til at stresse i dag? 

Fra sump holdet (hele indskolingen) har vi spurgt Alex. 

På deres hold er de super godt i gang og følger deres tidsplan. De har ikke planlagt at 

noget skal være færdig med i dag. Alex føler heller ikke at de kommer til at stresse i 

dag. Men de kan være de kommer til det senere på ugen. 

Fra lyd og lys har vi spurgt Jens. 

De kan ikke rigtig lave så meget, fordi at de har lys og lyd, men det for først tingende 

hentet i morgen, men har først muglighed for at gøre noget fredag morgen. Så Jens må 

sende dem lidt tidligere hjem i dag, men til gengæld for de senere fri fredag og tirsdag. 

Der er nogle få på holdet der er i gang med at se nogle scener og prøver at forstille sig 

hvordan lys og lyd måske kunne være, men det er svært når de ikke har lys og lyden 

endnu. De vil gerne have alle aftalerne på plads om hvem der transportere alle tingende. 

De kommer overhoved ikke til at stresse i dag men Jens er rimelig sikker på at det 

kommer længere hen på ugen. 

På medie holdet har vi spurgt Mads.  

Han syntes at de er kommet overraskende langt. De har fået en masse nye opgaver som 

de skal have fordelt. Men nogle af dem er rigtig store, og ikke helt så nemme. Mads 

mener ikke at holdet kommer til at stresse. For der er masser af tid til at tingende skal 

være færdige, det kan være at holdet bliver en smule presset, men ikke mere end det. 

 

 

 

Lavet af Kathrine og Mathias 

 



På sy holdet er det Chenny der er leder, hende har vi også spurgt.  

Chenny har været syg den første dag, men hun føler at holdet er kommet langt. De har 

visse kostumer som skal være færdig i dag, og alt det tøj som de kan finde, der kan 

bruges fra gamle teatre.  Hun føler heller ikke at det bliver stresset i dag, men man ved 

jo aldrig. 

Så er der jo nogle der skal hjælpe alle skuespillerne, og en af dem er Peter som vi også 

har spurgt. 

Teater holdet er godt i gang, det følger deres tidsplan. De har planlagt en hel række 

scener, som skue spillerne helst skal kunne. De kommer ikke til at stresse i dag, men 

senere kommer det sikkert, forklar Peter os.  

Fra kulisser havde vi lånt Marianne. 

Hele holdet ved at der er mange kulisser der skal laves, men Marianne føler at de er godt 

med, og at det for styr på det i dag. I dag skal de have lavet deres baggrunde, nogle 

mindre kulisser og dragen Falkor og helst være lavet i dag. Marianne mener ikke at de 

bliver presset i dag, for alle ved hvad de skal gøre. 

Fra musik holdet spurgte vi Henrik. 

På hans hold er de nået langt. I dag skal de havde nået at spille alle sangene igennem, og 

slutsangen skal sidde næsten perfekt. De er ikke så stresset, men de vil gerne blive 

hurtigst mulig færdig. Så de skue spiller der skal synge har muligt for at kunne øve sig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavet af Kathrine og Mathias  



Torsdag  
Vi er på dag tre, og alle holdende er stadig godt i gang. Alle elever ved at de skal være i 

gang, men det er de også. 

Vi har interviewet to af eleverne fra hvert hold, igen i dag, og spurgt dem om følgende 

spørgsmål. 

Hvor langt er I kommet? 

Hvad er I gang med at lave? 

Er det gået godt på holdet? 

Fra sump holdet (hele indskolingen) har vi spurgt Malou og Rebecca fra 2. klasse. 

De to piger mener at deres hold er kommet langt, og at deres hold klare sig godt. 

Rebecca er i gang med at klippe frøer og øjne ud til sumpen, og Malou er i gang med at sy 

skørter, til alle børnene. Og de skal snart til al lave noget til deres arme. Begge piger 

syntes at det går godt på holdet og at der ikke er nogle der er uvenner, eller sure på 

hinanden. 

Fra vores lyd og lys hold har vi spurgt Nikolaj fra 6. klasse og Magnus B fra 7.klasse. 

Holdet er ikke noget så langt, men de har nået det de kunne lave på skolen. Holdet er ikke 

så meget de kan lave de har ikke deres udstyr endnu, men snart skal de ned i hallen, hvor 

det for mulighed for at lave noget mere.  

Fra medie holdet har vi spurgt Sofia fra 5. klasse og Jeppe fra 3. klasse. 

De syntes at deres hold er nået langt, og har fået lavet en masse ting. Sofia er i gang 

med at skrive sang teksterne ind til en folder, og Jeppe er i gang med at lave en plakat. 

de syntes heller ikke at der er nogle der er syger eller linde. 

Fra sy holdet har vi spurgt Magnus fra 3. klasse og Elena fra 4. klasse. 

På sy holdet er de nået så langt som de skal. De er i gang med at lave nogle øre, til nogle 

af væsnerne der skal være med i stykket, og en robot. De er jo også i gang med nogle af 

alle de andre kostumer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra teater spurgte vi Jens og Matilde fra 4. klasse. 

På deres hold har de øvet deres replikker så de næsten kan dem uden af, og øvet en 

masse scener. Men i dag skal de øve dem igen, de skal jo kunne dem helt uden ad, de øver 

jo også nogle af scenerne. De har diskuteret lidt om hvem der skal lægge make-up på 

hvem, men det har de fundet ud af nu. 

 

 

 



Fra kulisse holdet spurgte vi Felina fra 5. klasse og Magnus J fra 7. klasse. 

De er kommet godt i gang. de laver i dag på deres drage, baggrunde og andre kulisser. 

Felina er i gang med at lave baggrunde og Magnus laver en masse praktiske ting. Det går 

godt på deres hold, mener de begge. 

 

Fra musik holdet spurgte vi Isabella og Marie fra 4. klasse. 

På holdet er de nået langt de har spillet alle sangene igennem, og de har øvet alle sange så 

de kan dem endnu bedre.  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

Lavet af Kathrine og Mathias             



Fredag 
I dag er vi på den fjerde dag, og nogle af holdende er rykket ned i hallen. Men vi har igen 

i dag spurgt lærerne om følgende spørgsmål. 

Hvad skal I lave i dag på holdet? 

Er I nået langt på holdet? 

Skal I ned i halen i dag? 

 

Fra sump holdet (hele indskolingen) spurgte vi Anne. 

På holdet er de i gang med at lave skørter til børnene, de skal jo være sumpen, og det har 

de travlt med. Anne syntes at de er kommet langt, hun mener at de nok bliver færdige 

med kostumerne i dag. Sump holdet skal først ned i hallen på mandag, de har prøve 

klokken 12.00. 

 

Lyd og lys holdets lære er jens om han har vi også spurgt.  

De vil meget gerne have styr på at lyden kan komme igennem og at lamperne lyser, så de 

er klar. I dag har de fået transporteret alle deres ting ned, og har fået orden i tingende, 

og et overblik over hvad de har af ting.  Deres hold er rykket ned i hallen i dag. 

 

Fra medie holdet spurgte vi Mads. 

I dag skal de se om de kan få ordnet de sidste løse ender, så de kan hjælpe nogle af alle 

de andre hold, som får ekstra travlt. Holdet er meget tæt på at være færdig, men de 

har opdaget en lille fejl de lavede i går, men den for de styr på i dag. Mads syntes at 

eleverne på holdet selv bestemmer om de vil være nede i hallen så længe det giver mening 

at de er der. 

 

Fra sy spurgte vi Cheney. 

I dag skal de have skuespillerne ned og prøve deres kostumer, men de mangler at sy nogle 

skørter og kapper. Holdet er måske lidt presset for da vi spurgte, sagde Chenny at de 

ikke var nået så langt som de har haft skullet. De skal ned i hallen mandag morgen. 

 

En af dem der hjælper skuespillerne er Peter, ham har vi også spurgt. 

I dag skal de øve en masse scener, have næsten alle skuespillerne ned og prøve deres 

kostumer. Men mest spænende af alt skal de spille hele stykket igennem. De er nået så 

langt at næste alle scener er på plads, og at alle kan deres rebliker. De skal også ned i 

hallen på mandag. 

 

Fra kulisse holdet spurgte vi Marianne. 

I dag skal de ned i hallen og have sat hele scenen op, lagt scene gulv tæppe og hængt 

scene tæppet op. De skal også have sat alle kulisserne op, så de kan se hvordan det hele 

ser ud. De er kommet lagt på holdet. De er flyttet ned i hallen i dag. 

 

Musik holdets lære er Henrik og ham har vi også spurgt. 

Efter at de har spillet alle numre igennem, skal de pakke sammen så de er klar til at rykke 

ned i hallen.  

 

 



Henrik siger at holdet næsten er nået i mål, og det er jo en god ting efter som at der 

ikke er så lang tid til at forestillingen skal stå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavet af Kathrine og Mathias 

7.klasse. 



 

Endnu en herlig uge er gået i Spireloppen. Sommeren er for alvor på vej vi har 

virkeligt nydt det. Nogle børn har bagt de dejligste sandkager og leget den 

store bage dyst. Nina var en meget skrap dommer. Ved stalden er, der leget 

heste med indhegning og hø som foder. Der er spillet fodbold, leget med smat 

og sand. Hængekøjerne har svinget fra side til side og køkkenchef Rasmus 

har serveret lækker eftermiddagsmad.  

Ved vandhullet nær søen er der blevet plasket og 

soppet.  

I takt med det dejlige kommer vil det være en rigtig 

god idé, at I smøre jeres børn ind i solcreme fra 

morgenstunden, så supplere vi op om eftermiddagen i 

SFO. 

 

 

Sidste torsdag havde vi vores meget populære dyredag 

krydderet med forældrekaffe, hvor der blev solgt varme 

hveder. Det var en fantastisk hyggelig dag med dyr som, 

høns, kyllinger, kaniner, hamstre, marsvin og hunde. 

Forældrene fik sludret, slubret kaffe og nydt varme 

hveder, mens børnene kræsede om de små dyr.  

Vi fik storset solgt alle hvederne og det var en rigtig 

hyggelig måde, at sige god st. bededagsferie på.   

Mandag den 29. maj er det sidste skoledag for 9. klasse, børnene har fri fra skole 11.45 

derfor er, der allerede SFO-tid fra kl. 12 den dag. 

 

Torsdag den 1. juni er vi blevet 

inviteret til indvielsen af shelters og 

bålpladsen i Bjergsø som mange af 

bjergsøs beboer har lagt kræfter i. 

I anledning af konkurrencen 

"Odsherreds landsbymakeover". Vi 

går fra skolen i kl. 11.45 og er 

tilbage igen på skolen kl. 15.30. De børn der har gå-

hjem tider kl. 14.30 må meget gerne komme med.  

4. klasse har undervisning til kl. 13.45 og vil derefter 

følges med en SFO voksen derhen.  

Man må gerne afhente børn på shelter pladsen og 

ellers tager vi dem med retur til skolen.  

Vi får lækker eftermiddagsmad og kage på pladsen.  

Rutebeskrivelse: følg Vallekildevej mod Bjergsø ca. midt i Bjergsø lægger pladsen til 

venstre lige før Agersvej.                                                                                                                                                                                                                    



Vi mangler stadig en voksen der vi hjælpe med pasning af børn i SFO’en tirsdag den 13. 

juni, mens vi er på tur med 3. klasse.  

Maria, Lene og Marianne (Maja og Mikkels mor) vil være at finde i Spireloppen den dag.  

 

Da sommerferien nærmer sig vil vi minde jer om, vi har lukket i ugerne 28 – 29 – 30. 

  

Har I brug for pasning før og efter udfylder i ”slippen” fra sidste uges fredagsbrev 

og aflevere den i SFO’en  

 

Husk vi i dag fredag har legetøjsdag.                                   

 

I ønskes alle en rigtig god weekend.                                 

 

Fra Spireloppen.  

 

 

Lidt flere dyredags billeder 

 

 

    
 

 

 

 

 

      

 

 


