
9. februar 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 934 

    

Næste uge: 
 

10. februar 

15.februar 

21. februar 

 

22. februar 

23. februar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Børnenes vinterferie (uge 7) 

Kontor – Årsrevision hele dagen 

Bestyrelsesmøde 

Fag-Café - 7.-8.-9. klasse 

Fag-Café - 7.-8.-9. klasse 

Spireloppen – legetøjsdag 
 

OBS: 

SFO åbent i vinterferien for 

tilmeldte børn. 

Mærkedag: 
 

20. februar 

 

21. februar 

 

 

 

 
 

Asbjørn  7.kl.  

Stig 50 år jubiiii 

Rebecca  3.kl.  

Jens  5.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god Vinterferie 

Kontoret er lukket i uge 7. 
 

 
 

Vi ses igen mandag den 19. februar 2017 

 

 



 

    

50 års fødselsdag. 
 

 

 
 

Stig (pedel) fylder 50 år den 20. februar 2018, 

det skal vi selvfølgelig fejre, 

 

         Til morgensang kl. 08.10,  

 

         For personale KL. 11.45  

              på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Stig,  

er velkommen til morgensang 

 

Med venlig hilsen Hans   
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Helle Lerche 

25 – års jubilæum 
 

Helle har 1. marts 2018 været ansat på friskolen i 25 år, så 

det skal vi selvfølgelig fejre. 

 

Det gør vi torsdag d. 1. marts til morgensang  

kl. 8.10 i Baunen (alle er velkommen) 

- 

og for personale samt andre gode folk kl. 11.45-14.00 på 

lærerværelset. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Hans Brandt 

skoleleder 

 

 

 

 

 



NON alkoholfest i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter 

Arrangør Ungehuset i Hørve. 

 

Ungehuset i Hørve inviterer hermed til Non-Alkohol fest i  

Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter fredag den 9. marts 2018. 

 

Ideen er født i samarbejdet med SSP og politiet. 
Dørene åbnes kl. 19.00 og festen slutter kl. 01.00. 

 
Festen er for unge fra 6.klasse til og med 17 år. 

Entre 40,- 

 
DJ Claes Sommer spiller fed musik hele aftenen så huset det gynger. 

 
I baren sælges der lækre alkoholfri drinks, sodavand og franske hotdog osv. 

Der kan betales med kontanter og Mobile Pay i indgangen og i baren. 

 
Vil du deltage i festlighederne sender du en mail til ungfestodsherred@gmail.com med navn og 

alder. Du modtager en mail retur som skal udfyldes og underskrives af en forældre. Denne mail er 

din adgangsbillet. 

 

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 07. marts 2018. 

 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til følgende: 

Formand Søren With 41196323 

Kasserer Lars Sjelborg 23114821 (far til Birk 6.kl.) 
 

 
Billeder fra dagens fastelavn arrangement. 

Tusind tak til 7.kl. for en dejlig formiddag. 

 



 
 

Baunen fyldt med udkældte børn og voksne. 

 

 
Hele skolen fik fastelavnsboller 

 

 
Der bliver gået til den. 

 



 

Vinterferien er lige om hjørnet og vi kan næsten ikke vente.  

Ugen er gået med masser af frisk luft, kælkene er blevet luftet på 

bakken i det smukke solskinsvejr og vi har fået rugbrød med smør 

og kanel på bålet.  

Derudover har køkkenet duftet af lækkerier – 3. klasse har 

arbejdet hårdt på at bage lækre fastelavnsboller med creme og 

chokolade, som i dag kan købes til Forældrekaffe. 

OPSKRIFT på FASTELAVNSBOLLER: 

 

 

 

 

 

 

I ønskes en rigtig dejlig vinterferie. 

Spireloppen 😊 

 

Husk Spireloppens legetøjsdag fredag den 23. februar 2018 

 

 
SFO i vinterferien. 

Vi har mellem 7 og 3 børn i SFO i vinterferien.  

Vi vil være en del sammen med børnehaven og tage på nogle ture, derfor vi vil bede jer 

om at aflevere jeres barn senest kl. 9.00.  
m.v.h. Tine 

Bolledej: 

25g gær  

1,5 dl letmælk 

1 æg 

50g sukker 

1 tsk salt  

150g smør 

450g hvedemel 

 

1. Smuldr gæren i den lunede mælk. Tilsæt æg, sukker, 

salt, smør og mel og ælt dejen grundigt. 

2. Lad dejen hæve en time eller til den er dobbelt 

størrelse. 

3. Rul dejen ud til ca. 0,5 cm tykkelse, skær firkanter ud på 

10 x 10 cm.  

4. Læg en klat kagecreme og et stykke chokolade på hver 

firkant og fold hjørnerne ind, så de lukker tæt.  

5. Vend bollerne, læg dem på en bageplade, pensl med 

mælk og bag dem i ovnen ved 200 grader i 15 minutter. 

 


