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VIGTIGE DATOER: 
14. december: julekoncert på TTF 

 

”Julen sig nærmer, sneen jorden dækker…” sang vi i fredags til den 

årlige Juleklippedag på Friskolen. Og sandt er det, at vi nu - i går - har 

taget hul på julemåneden med alle dens traditioner, julerier og 

forventninger. 

Juleklippedagen var en dejlig blanding af det hele; morgensamling, børn med nissehuer, julemusik og 

klippe-klistre i klasserne, ”årets julepynt” i Aulaen, æbleskiver og juledekorations-produktion. Alt sammen 

noget, der vidner om, at vi bevæger os frem mod jul.  

Morgensang i december vil også have nogle ”decemberlige” indslag, hvor 

bl.a. 0. klasses krybbespil og børnehavens Lucia-optog er faste indslag. 

Desuden afholdes Julekoncerten den 14. december med 3. klasse og 

forældre som værter. Og endelig afholdes juleafslutning den 21. december 

med afsluttende julegudstjeneste i Tønning Kirke. 

Efteråret har været en skøn blanding af de mange faste traditioner, der 

ligger i vores årshjul. Høstdage, skolerejser til Vingsted og Berlin for hhv. 

4. og 8./9. klasse. Motionsdag, emneuge, terminsprøver. Og så skal jeg 

også nævne arbejdslørdagen i september, hvor ca. 90 forældre og rigtig 

mange børn var med. Det er (også) på de dage, vi mærker, at alle er en 

del af vores fællesskab. I løbet af sommeren har nogle forældre og Tage 

været involveret i etablering af vores skolekøkken, der nu bruges flittigt i 

P-fag, Madkundskab og ved fredagsspisning. 

TAK til alle jer, der gennem året har kastet timer i de forskellige projekter. Det er af kæmpe værdi for vores 

TTF! 

Med ønsket om en glædelig december til jer alle. 

Venlig hilsen 

Thomas  

 



Kære forældre. 
 
Hermed lidt forskelligt fra børnehaven. 
 
Hele november har huset været indhyllet i en dejlig 
hemmelighedskræmmeristemning. Hemmelighederne 
pynter nu i en indpakket udgave og er klar til med en vis 
forsigtighed, at komme med hjem fra den dag det 
fremgår af info. tavlerne i garderoberne. 
 
D.1. december starter julen så for fuld skrue. 
Vi finder vores gamle “besøgs nisser” frem igen, de 
kommer på skift med børnene hjem på besøg og vil gerne 
overnatte, - så pas på, de er bare så klar til at lave 
nissestreger igen. Nissestreger og andre oplevelser børn 
og nisser har haft i forbindelse med besøget, hører vi gerne om dagen efter, når vi sidder til julesamling på 
Kornblomsten. De skrives ind i “nissebogen” og meget gerne kun med en side skrevet med skøn skrift.  

Som I kan følge med i på stuerne, er vi så småt igang med at pynte op, så 
vi er klar. 
Hos os kommer december til at gå stærkt, - der er mange ting vi skal nå. 
Der er både jule samlingerne, - nisser der måske driller og laver løjer, - de 
ældste skal øve sig på Lucia sangen og gå Lucia optoget. De skal gå både 
på skolen, i kirken og endelig til vores udendørs juleafslutning en af de 
sidste dage inden juleferien. 
Julefrokost skal vi da også have, - vi har netop besluttet, at den indfører 
vi igen. 
Børnene skal i den forbindelse blot have en formiddags og eftermiddags 
hapser med, - og deres drikkedunke selvfølgelig. 
 

D.1. december starter en ny voksen i huset. Yvonne, - som skal være med på Solsikken, - hvor hun vil indgå i 
anviste opgaver omkring børnene i tidsrummet 9.00 - 11.00. Herefter vil det overvejende være opgaver af 
praktisk karakter frem til kl.14.00. 
Yvonne har 25 timer pr. uge. 
 

Når vi er tilbage efter en velfortjent juleferie d.2.1.23 starter der en 
ny pige på Mælkebøtten, - Hun hedder Alba. Vi byder familien 
hjertelig velkommen hos os og glæder os til samarbejdet. 
 
Så en lille / stor bøn til jer. Vil I ikke nok huske at få skrevet navne i 
huer, vanter og overtøj, - og de rigtige navne, - vi kender desværre 
ikke alt familie eller vennekreds, hvorfra jeres børn arver lækkert tøj. 
På forhånd tak. 
 
Huske datoer i Børnehaven. 
Julefrokost på stuerne d.7.12.22 
Luciaoptog på skolen d.13.12. Tidspunkt kommer på tavlen i entreen 
op til. 
Luciaoptog i kirken d.15.12.22 kl. 9.30 
Udendørs juleafslutning d.20.12.22 fra kl. 16.00 - 17.30. 
Sidste åbningsdag d.23.12.22 
Første åbningsdag d.02.01.23 
 
 



FRA BØRNEBOLIGEN. 
Hos os er november ikke på samme måde så hemmelig, - det er 
valgfrit om børnene har lyst at lave hemmeligheder til nogen. 
 
I slutningen af november inviterer vi som sædvanlig til 
julehygge, - juleklip og lav din egen juledekoration. Vi er vært 
ved et glas gløgg og en æbleskive. 
Vi er kommet ok i gang i BB Club, hvor vi p.t. har til huse i enten 
3 eller 4 klasse, aulaen og gymnastiksalen. 
Vi har fået bestilt et par skabe, hvor vi kan have forskellige spil / 
materialer så vi kan tilbyde forskellige aktiviteter og ikke skal 
bruge al for lang tid på, at hente og bringe ting tilbage. 

 
Asger er indtil Charlotte er tilbage i børnehaven i BB tirsdage og 
torsdage for henholdsvis mig og Tina P. 
Tina P er kommet godt ind i huset, - og har fået rigtig godt styr på vores 
struktur og lært børnene at kende. 
 
 
Huske datoer i Børneboligen. 
D. 29.11.22 julehygge fra kl.14.00 - 16.30 
D.23.12.22 sidste åbningsdag før jul. 
D.02.01.23 første åbningsdag efter nytår (skolen starter d.04.01.23 ) 
 

 
Hermed vil jeg på vegne af børnehaven og Børneboligen ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
På glædeligt gensyn  
 
mvh 
Yrsa og co.  
 
 
 
 
I 1. Klasse er der sket noget ganske stort og dejligt.  
Bamseven er flyttet ind i sit hus.  

Et hus som 1. Klasse selv har:  bygget nede i sløjd, malet i billedkunst. 
Indviet med de fineste hjemmebagte boller & kager, der selvfølgelig var lilla. 
Dagen Indflytnings-fest dagen blev så fin, morgenbord, massage, spil som 
børnene selv havde lavet.  
 
 

 
Nu står den på december, sandelig om vi ikke har fået besøg af nisserne fra 
Nissehøjen. 
 
Hanna 
 
 
 
 
 
 



 

DANSK I KØKKENET 
I 3. klasse var de fleste dansktimer i en uge flyttet i skolekøkkenet. VI 
skulle arbejde med instruerende tekster, hvor fokusset blev 
opskrifter. Med hjælp fra bedsteforældre og enkelte forældre, fik vi 
arbejdet os gennem flere opskrifter, der resulterede i lækre 
rodfrugtboller, rodfrugtsuppe og en rødbedechokoladekage, som 
blev nydt om fredagen.  
En hyggelig, lærerig og anderledes uge. 
 
Mette 
 
 

3. KLASSE PÅ BESØG PÅ STJERNHOLM 
 
30/11 var 3. klasse på besøg på Stjernholm Museum i Nim. Her fik 
vi indblik i livet i gamle dage. Vi så, hvordan der blev lavet arme 
riddere på brændekomfuret i køkkenet i det gamle stuehus, blev 
vist rundt på gården, og fik fortællinger om, hvordan det bl.a. var 
at være karl på gården og bo i karlekammeret ved siden af 
kostalden, hvor madrassen var fyldt med halm (og mus) og toilettet var en lille spand, der kunne tisses i om 
natten. 

”ej, hvorfor er det lavet af træ”, var udbruddet, da døren til det udendørs das blev 
åbnet. Og sådan var der mange spørgsmål og kommentarer til de forskellige gamle 
ting vi så, og til fortællingerne vi fik fortalt.… 
 
…..og køleskabet, det blev der ledt længe efter i køkkenet……. 
  
En god dag, hvor “tiden engang”, fik eleverne til at sætte “tiden idag” i perspektiv. 
 
/Mette 
 

 

EMNEUGE MELLEMHJUL 
 
I uge 46 emmede hele skolen af emneuge. I mellemhjul stod dagene i fællesskabets tegn. Der blev dystet i 
diverse lege, kogt bolcher så hele skolen duftede af alt fra appelsiner, lakrids og pebermynte til kageduft fra 
lækre cookies bagt i køkkenet. Der blev også løst mordgåder i grupper. Torsdag tog alle til Brædstrup 
Hallen, hvor der blev øvet lancier – waoo eleverne var dygtige. Der blev spillet kampe i håndbold, hockey og 
høvdingebold. Kanonstemning hvor alle bidrog på bedste vis for at skabe en god stemning. Ugen sluttede 
med massage, bankospil, gæt og grimasser og film med bolchehygge i klasserne. En pragtfuld uge 
Annette 
 

P-FAG 

I P- fag i 7 & 9 klasse bliver der bagt lige 
for tiden.  
Det kan være en lang proces at bage. 
Honningkagedejen blev samlet sidst i oktober. 
Brunkagedejen skulle stå 1 uge inden de kunne bages.  
Heldigvis kunne vi lave dej og bage juleboller på én gang. 
Hanna 



Berlin  
Ugen inden efterårsferien rejste 8. og 9. Kl. til Berlin.  
Ugen op til afrejse arbejdede eleverne projektorienteret med forskellige emner; f.eks. koncentrationslejren 
Sachsenhausen, mindesmærket for de myrdede jøder, krystalnatten, tiden efter 2. Verdenskrig og livet i Øst 
og Vest, kold krig og Stasi.  
  
Vi havde en rigtig dejlig studietur til Berlin, og byen viste sig 
fra sin smukkeste side med sol og lune temperaturer.  
Vi rejste med tog til Berlin og havde flere skift undervejs, 
men det forløb fint og planmæssigt.  
Det var en uge fyldt med skønne oplevelser. Vi havde bl.a. 
en guidet cykeltur rundt i Berlin, shoppetid, vi besøgte DDR 
museum, så rester af Berlinmuren ved Eastside Gallery og vi 
fik taget det obligatoriske gruppebillede under 
Brandenburger Tor. Vi blev bevægede ved mindesmærket 
for de myrdede jøder og ved koncentrationslejren 
Sachsenhausen, og vi havde det sjovt med Spion museum og i teateret med Blue Man Group. Vi spiste 
virkelig mange burgere, vi gik mange kilometer, vi har hygget, grinet og haft det skønt sammen.  
 
Hilsen Rikke og Katrine  
 

RENGØRINGSLISTE:  

På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven 
rengøring sammen med. 

• Opgaven aftales med Tage, der bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger.  

• Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen. 

• Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge. 

• Ring til kontoret eller til Tage (tlf.4094 5057) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – 
gerne et par dage i forvejen 

49 Kine, Gorm Maria og Martin Hansson 

Tønningvej 22, 8740 Brædstrup 

2021 5156 

7175 5452 

mariabissenb@kker.dk 

mail@martinhansson.dk 

Fiona 

 

Maria og Klaus Bøgestrand 

Storkestræde 5, 8751 Østbirk 

4153 7701 

2093 1366 

maria@boegestrand.dk 

klaus@boegestrand.dk 

Anna, Karla Maria K. og Martin Østervig Larsen 
Søbækvej 8 

2395 6251 
4188 7306 

Maria.korsholm.larsen@gmail.com 
Martin.oestervig.larsen@gmail.com 

2 Mads, Kirstine Maren og Jackie Houl Nielsen 
Troelstrupgade 5 

2074 6108 
2888 9343 

marenflid@hotmail.com 

Frida Malene Rønn og Morten Petersen 
Søvejen 23D, Vestbirk, 8752 

2254 3846 
2465 6228 

maleneroenn@gmail.com 
mp4@godmail.dk 

Lucas Majbritt Rindom og Preben Vestergaard, Bredmagevej 

13,  

2175 4999 

4064 5326 

Majbritt.rindom@gmail.com 

3 Lærke May Mai-Britt og Torben Skov Lauridsen 

Gudenåvej 27 

2299 9438 

2949 8047 

maise@profibermail.dk 

Andreas Lene Lund, Troelstrupgade 3 

Ulrik Lund, Bredgade 41, 1 

2464 0737 

2049 3137 

mail@lenelund.com 

mail@ulriklund.dk 

Laura Line Duelund og Mads Hegelund 

Rodvigsballevej 1 

2256 2242 

2242 6084 

Mads.hegelund@gmail.com 

4 Christian Lone la Cour og Jens Bjerre 

Brokhøjvej 27, Brædstrup 

2548 2965 

6175 9343 

lyngagergaard@hotmail.com 

Oscar Louise og Morten Haller Mikkelsen 

Stenkærvej 16 

2073 7847 

2067 7814 

louisehaller@live.dk 

morten.sm@hotmail.com 

Clement, Nina Lone og Troels Hansen, 

Søkildevej 13, 8740 Brædstrup 

6061 9106 

4094 0674 

loha@vd.dk 

troelsmeister@gmail.com 

5 Alberthe  Katrine R. og Morten Steen Jensen 
Bytoften 33, Sdr, Vissing 

8174 6666 
2851 7938 

katrinerahbek@hotmail.com 
mortensteen@hotmail.com 

Peter Lise og Andreas Møller Hauge 

Nørregade 59 

3049 4956 

4240 0178 

lisemhauge@gmail.com 

Maks Aleksandra Witek og Martin Jacobsen 

Ring Søpark 44b 

6051 6370 

2561 5510 

Lesia12@wp.pl 

Mo_jacobsen@yahoo.dk 
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