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NYHEDSBREV 

NOVEMBER 2021 

 
VIGTIGE DATOER: 
26. november: juleklippedag på Friskolen 
9. december: Julekoncert  
20. december: sidste skoledag/juleafslutning 
5. januar: første skoledag 
18.-20. maj: skolebytte 
11. juni: arbejdslørdag 

 
 

 

 

Et aktivt og oplevelsesrigt efterår synger snart sine sidste strofer, og hvor har det 

været skønt at kunne alt det, som har været sat på pause.  

 

Friskolens traditionsrige høstdage blev afholdt i september 

med både høstsange og værkstedsarbejde, produktion af 

æblemost, hjemmelavet is, brød, leverpostej til 

hybenmarmelade og suppe. Og vi fik kåret årets højeste 

solsikke på 3,63 meter og byttet kurve ligesom vi plejer.   

 

På TTF er det vigtigt, at eleverne kommer ud og oplever verden. Både den nære og den fjerne omverden. Friskolens 8. 

og 9. klasse var i uge 41 på studietur til Rom. Ugen op til turen havde klasserne fælles-emneuge med fokus på 

Romerrigets historie og nyere italiensk historie med det formål at forberede sig på 

alt det, som de skulle opleve. Selve turen blev en fantastisk rejse, hvor fællesskab 

og faglighed blev forenet. Og oplevelserne stod nærmest i kø. Alt fra besøg i en af 

de store katakomber, de store og 

vigtigste kirker, Scala Santa (Den hellige 

Trappe) og Trevi-fontænen til Vatikanet, 

Den Spanske Trappe og Pantheon var på programmet.  

Vi er fuld af taknemmelighed over, at disse ture kan lade sig gøre. For de 

giver noget helt særligt til vores elever, som de kan bygge videre på.  

 



 

I tirsdags var Friskolen vært ved en VALGCAFÈ, hvor 15 kandidater til det 

kommende kommunalvalg var mødt frem for at gå i dialog med områdets borgere. 

Der var lagt op til at drøfte mangeartede temaer, og både transport, infrastruktur, 

ældrepleje, handicapområdet og uddannelses- og jobmuligheder blev diskuteret 

ved bordene. Tak til alle deltagende - 

også vores elever i 8. og 9. klasse - for at 

medvirke til debatten i demokratiets tegn. 

 

Vi går nu ind i den mørke tid, hvor vi 

tænder lys og begynder at arbejde os 

frem mod jul. Fredag den 26. november holder vi jule-klip-dag, hvor vi klipper og 

klistrer og ”juler op” til december.  

Der bliver øvet ihærdigt i musiktimerne, og torsdag den 9. december holder vi 

julekoncert, som forældrene i 3. klasse er vært ved.  

 

Friskolens juleafslutning er mandag den 20. december, hvor vi først samles på friskolen og senere går til Tønning Kirke 

og er med til julegudstjeneste, der begynder kl. 10.45. 

 

Med ønsket om en dejlig november til jer alle. 

 

De varmeste hilsner 

Thomas Kilsmark 

Skoleleder 

 

 

FRA BØRNEHAVEN. 
Corona igen ?  

Da vi alle jo kan følge med i at smittespredningen går lidt vel stærk igen, strammer vi op omkring hygiejne igen. Det 

betyder at vi spritter mere af i løbet af dagen, - vasker hænder hyppigere etc.  

Vi vil derfor igen bede jer forældre om at spritte eller vaske hænder i forbindelse med ankomst og afhentning.  

  

I foråret satte vi nogle små jordskokker i potte og i et højbed. Efter nu 

hen over sensommeren at have nydt synet af den smukke gule blomst, 

- var det nu tid til at høste udbyttet. 

Så d.28.10 lavede vi i 

fællesskab på tværs af alder 

og stuer, - jordskokkesuppe 

over bål. Det blev en mega 

succes, hvor selv 

kræsenpindene måtte 

overgive sig. 

 

 

 



 
 

Om eftermiddagen samme dag fik også børnehaven egen kørebane og 2 
“hop i mand” figurer lagt på den fine nye asfalt der blev lagt i sommers. De 
nye legemuligheder blev fluks taget i brug dagen efter. 
 
 
.  
 

Fredag d.5.11 deltog vi i det 
sponsorløb elevrådet havde 
arrangeret. Vi løb om formiddagen i 
10 frikvarteret hvor både lærere og elever var 
mødt op for at heppe. 
Børnene løb iført flyverdragter, termotøj, 
regnbukser og for de flestes vedkommende 
gummistøvler. De var bare mega seje, - og fik 
løbet næsten 3800 kr. ind. 

 
 
 
Med november mdr. kommer også tiden hvor det bliver rigtig hemmeligt, hvad der sker i børnehaven. Nu ved vi jo, at 
det kan være megasvært at holde på en hemmelighed, - selv for voksne. Så det kan jeg selvfølgelig heller ikke løfte 
sløret for her 
 
 
Til gengæld kan jeg fortælle, at vi alle går i kirke og ældste gruppen går luciaoptog i Tønning kirke kl.10.00 
d.15.december. Dagplejerne selvfølgelig er inviteret, - og vi skal jo så også møder vores nye præst for første gang. Det 
glæder vi os til, samt til det fremtidige samarbejde.  
 
Fredag d.17.12 holder vi en anderledes juleafslutning. Børnehavens ældste børn skal gå Luciaoptog sidst på 
eftermiddagen, - arrangementet starter kl.15.30. Der vil være tændt op i bålhytten, - og efter at børnene har gået 
optog vil der efterfølgende blive serveret gløgg og æbleskiver. 
 
Tirsdag d.21.12 drager vi afsted til Komediehuset i Horsens, hvor vi skal se deres juleforestilling. Det er vores 
forældreråd der sponsorerer både forestillingen og bussen frem og tilbage. Vi takker så mange gange og glæder os til 
den oplevelse sammen med børnene.  
 

FRA BØRNEBOLIGEN. 
Her arbejder vi på at få, specielt BB Club, som jo er vores tilbud til 3, 4 og 5 klasserne, - til at blive et bedre tilbud, - og 

et tilbud som både børn og voksne synes er fedt at være en del af. 

Derfor var børnene inviteret til børnemøde d.27.10, - hvor vi voksne på forhånd havde udarbejdet nogle spørgsmål 

børnene skulle diskutere med hinanden og skrive ned. Mange af de forslag der er skrevet, - sker egentlig allerede i 

dag, - men kræver måske en større understøttende voksenstyring. Vi voksne arbejder videre med forslagene, så de 

kan rammesættes og aktiveres. 

Meget ros til børnene fra personalet for det store fremmøde og ikke mindst de indkomne forslag. 

• Der er mange ønsker om forskellige turneringer, - som vi gerne vil sætte i en fastere ramme / struktur, - så 

vidt muligt sammen med børnene. I forbindelse med turneringer holdsætter vi som personale ved opstarten 

af turneringen. 

• Vi tilbyder små stationer med kreative muligheder, - hvor børnene med relativ stor sandsynlighed kan være 

selvhjulpne eller med minimal støtte. 

• Vi genoptager tilbuddet om svømmehallens ture, - og ture ud af huset, - planlægges som udgangspunkt på 

onsdage. OBS. første gang for BB Club vil sandsynligvis blive være torsdagen i den kommende emneuge. Der 

vil blive givet mere præcis info op til på Intra. 

• Børnene må i inde månederne spille på egne spillemaskine fra 1½ time om onsdagen. 

• Hygge og filmdag med fx. boller / kage / te - ca. en gang om måneden. 



• Det personale der har BB Club den næste uge, - sørger for at informere om den kommende uges tilbud, - og 

inddrage børnene i fx. hvilke regler, der skal være omkring aktiviteten. 

Den kommende uges tilbud hænges op i 3 og 4 klasserne forud for ugende gælder for. 
 

• Vi laver en liste over de ønsker børnene har omkring forskellige kortspil, - brætspil osv. og får det indkøbt. 
Kortspil og spil er nævnt men ikke nærmere defineret, - så det skal vi lige være lidt mere oplyste om først. 

 

• Der er få ønsker vi ikke kan opfylde, - det er en zoo tur og ønske om hængekøjer fordi BB klub også skal 
kunne rumme fredagsspisningen. 

 

• OBS! Alle vil selvfølgelig blive tilbudt 
svømmehalsture i løbet af vinteren. 

 

I Børneboligen har vi tradition for at fejre Halloween, - så 
hele ugen op til og efter efterårsferien er der arbejdet i det 
tema. Torsdag d.28.10 afsluttede vi emnet med en rigtig 
fejring af uhygge dagen, hvor børn og voksne var klædt ud, 
blodet flød, - der var uhyggelige ansigter og virkelig drama 
stemning. Der var samtidig indbudt til forældrekaffe for de 
modigste forældre. 
 
Mandag d.29.11 inviterer vi til “lav din egen juledekoration”, juleklip og hygge, - hvor der selvfølgelig serveres gløgg og 
æbleskiver. 
Torsdag d.23.12 går vi alle hjem for at holde en velfortjent juleferie og lade op til et glædeligt gensyn d.3.1.22. 
 
Med venlig hilsen 
Yrsa. 
 

 

 

 

 

 

 

EMNEUGE LILLEHJUL: 
 

I ugen før efterårsferien havde lillehjul en emneuge, hvor vi i alle aktiviteter 

lagde vægt på elevernes sociale relationer. Eleverne arbejdede sammen på 

kryds og tværs af klasserne. 

 

Det blev en super god uge. Eleverne havde fire dage med forskellige 

aktiviteter, som bød på masser af fysisk aktivitet, kreativitet, samarbejde og 

hygge. 

 

Børnene var på travetur til Træden, hvor de legede og hyggede ved forsamlingshuset og i skoven. De havde en dag ved 

bålet, hvor der blev snittet og lavet suppe samt snobrød på bålet. 

 

Den kreative dag var i billedkunst, hvor der bl.a blev lavet fine huse, som nu 

pynter i aulaen. 

 

Endelig var der en spilledag, hvor eleverne i små grupper skulle lave deres eget 

spil med opgaver og regler. Spillet blev selvfølgelig også afprøvet. 



 

 Ugen sluttede med en dejlig motionsdag om fredagen. 

 

Eleverne i lillehjul løb masser af runder omkring skolen. De var også meget 

ihærdige i gymnastiksalen, hvor der bl.a. blev sjippet, lavet koldbøtter og 

saltoer i tovene. 

 

Engagementet gav pote for eleverne i 1. klasse. 

 

De blev samlet vinder i lillehjul og kan nu glæde sig over, at den gyldne 

løbesko pryder i klassen indtil næste år. 

 

Lærerne i lillehjul 

 

 

EMNEUGE MELLEMHJUL 

I uge 41 var der emneuge på TTF. I mellemhjul blev der arbejdet på tværs af årgangene til stor fornøjelse for alle. 

Kreativiteten fik frit løb med udstillinger i bestemte farver - bla en rumraket skabt kun af røde ting. Der blev skrevet 

rap. Der blev skrevet digte om frugter, der blev smadret i jorden. Tingene fik sjæl og tanker. Der blev tosserim og 

skrevet digt-bøger. En uge, hvor kreativitet og faglighed gik hånd i hånd. 

 

 

 

4. KLASSE 

 

4. klasse har i historie lavet deres eget stamtræ.  

En opgave, som alle gik op i med liv og sjæl. Undervejs fandt 

flere ud af, at bedsteforældre har været aktive under 2. 

verdenskrig. Der for måtte vi 

simpelthen besøge Anders og 

hans mark. Her blev et engelsk fly under 2. verdenskrig 

skudt ned. Siden er der fundet vragrester, opsat 

mindekors og fortalt til mange om den skæbnesvangre 

dag. 4. klasse cyklede afsted og var så heldige, at de også 

fandt vragrester!! Madpakken blev nydt Anders´ have og 

hans fine udstilling i kælderen blev vist frem. En hel 

fantastisk dag med indtryk for livet! 

Annette 

 



 HÅNDVÆRK OG DESIGN I 4 OG 5 KLASSE  

 
Der er godt gang arbejdet og der snittes og saves på fuldt tryk.  
4. klasse startede med små opgaver, hvor vi arbejder i frisk træ. Flere 
elever er spejdere og ved godt, hvordan man bruger en kniv, går med 
den og i det hele taget arbejder rigtigt med sådan en. Der er altid noget 
sikkerhed vi skal huske at overholde, når vi er så mange i samme rum 
med skarpe knive. 
 
/Jette 

 
5. klasse er i gang med et emne vi kalder “Bord dæk dig” - hvor vi laver 
forskellige ting, som kan stå på vores spisebord. Vi arbejder i både 
frisk og tørt træ og der er gang i meget forskeligt værktøj. enkelte 
elever kommer også i denne omgang forbi den lille elektriske 
dekupørsav. Og her skal man holde tungen lige i munden og 
“snitterne” de rigtige steder ;-) 
 
/Jette 
 
 
                                                                   

 
 
 

MATEMATIK I 5. KLASSE - øvelser i samarbejde og enighed.  

Nogen gange er det næsten sværere, at skulle blive enige i matematik, end 
det er bare at regne derudaf. Men det er en god øvelse fordi det kræver, 
at man kan forklare det man gør - men det er ikke altid så lige til. Det kan 

også være svært at holde 
koncentrationen og 
snakken kan let komme til, 
at dreje hen på andre 
måske knap så relevante ting….i hvertfald i forhold til matematik. Men 
de går op i det med både små og store armbevægelser. - Lidt synd, man 
man ikke kan sende lyden med foto :-) 
 
/Jette 
 
 
 

 

FRA D. 11. OKTOBER TIL D. 15. OKTOBER VAR TTF’S 8. OG 9. KLASSE PÅ 

STUDIETUR TIL SMUKKE ROM.  

Rom mandag 

 

Mandag morgen kl. 05.45 tog 8. og 9. klasse på TTF toget fra Horsens 

banegård til Kastrup lufthavn kl. 08.36.  

 

Her på billedet ser vi Kine Hansson, der er en lille smule bange. 

 

Mange var nervøse for flyveturen til Rom, men vi kom sikkert i land. 

 Vi tog en bus fra Fiumicino lufthavn til hotel Marissa der ligger i 

centrum af Rom.  



Hotellet vi boede på var ikke som forventet (mildt sagt,) men vores 

super seje team af lærere fik situationen helt under kontrol. 

 På vores “lille” aften tur gik vi først forbi Santa Maria kirken, som vi 

glædede os rigtig meget til at se indeni. Bagefter kom vi forbi  

Trajansøjlen, som er en 38 meter utrolig søjle fyldt med relieffer som var 

rejst til ære for Trajan. 

 
 
 
 

Soffie Højmark Løvstad og Karoline Bach Andersen  
der poserer foran Trajansøjlen 
 

Inden i vi skulle spise tog vi et smut forbi Colosseum. Vi tog tilbage til hotellet 
hvor fik lækker pizza på restauranten ved siden af, bagefter var klokken ved at 
være mange, alle var trætte og klar til at smutte i seng.  

Karoline Bach Andersen en meget træt sej pige 
 

skrevet af: Bodil, Lucas, Laura 

Rom tirsdag 

Tirsdag startede vi ud med morgenmad på hotellet klokken 

07.15. Så tog vi bus hen til katakomberne klokken 08.30. Vi blev 

vist rundt nede i Callistro- katakomben, af en engelsk guide 

klokken 11.00. Man byggede katakomberne i hemmelighed, fordi 

det ikke var tilladt at være kristen, og derfor blev kristne 

begravet i underjordiske gange med fordybninger i væggene til 

gravpladser. Det øverste lag i katakomberne er det ældste, fordi 

man byggede nedad og endte dybere og dybere i jorden, så det 

var som at gå i en mørk labyrint med en masse gange, og 

gravpladser i de meget høje vægge. 

 

Da vi var færdige i katakomberne, skulle vi have frokost på en restaurant, hvor vi spiste pasta. Derefter tog vi en bus 

tilbage til Rom, og så skulle vi se San Giovanni i Laterano, det var en meget stor kirke. Det er den kirke hvor paverne 

holdt til i 1309, og den kirke hvor Paven holder sin første 

gudstjeneste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder taget af Soffie Højmark Løvstad 
 

Derefter gik vi forbi Cestius pyramiden. Efter pyramiden tog vi hen til S. Maria, som er den vigtigste kirke uden for 
vatikanet. Bagefter gik vi hen til templerne for Hercules og Portunus.  
Til aftensmad fik vi pizza på en restaurant som lå lige ved siden af hotellet. Vi gik tilbage til hotellet hvor vi skulle finde 
vores værelser, hvor vi lige så stille skulle i seng. 
 

Skrevet af Sofie Hjerrild Johansen & Soffie Højmark Løvstad 



 

Rom onsdag 

Vi startede dagen ud med morgenmad kl 07:15 på hotellet. Vi gik fra hotellet 08:15 og over 

mod San Pietro in Vincoli (en kirke). Derefter gik turen mod Forum Romanum, hvor vi mødte 

vores guide Marianne. Hun tog os med tilbage til det gamle romerrige. Vi så de gamle 

romerske bygninger helt tæt på selvom det meste af det var blevet til ruiner igennem tiden. 

Bagefter besøgte vi Colosseum som ikke helt levede op til vores forventninger, men det var 

stadig et besøg værd.  

Derefter var vi sultne så turen gik mod en Cafe. Da vi skulle bestille så maden appetitligt ud, 

men…..(på billedet ser i noget der skulle have været en hamburger). 

 

 Da vi havde spist, skulle vi se II Vittoriano, vi synes det var den mest imponerende bygning. Hvor hvis du var under 18 

kunne du komme gratis op på taget. der var fantastisk udsigt over Rom og specielt Forum Romanum og Colosseum. Så 

gik vi videre mod en anden kirke ved navn Santa Maria in Aracoeli.  

Vi gik hjem til hotellet igen og fik hvilet fødderne før turen gik videre. Efter ønske fra fødselaren blev aftensmaden til 

McDonald's. Efter appetiten var stillede tog vi endnu et gruppebillede ved den spanske trappe, som var en smule 

skuffende. Vi drog mod hotellet for at slutte en succesfuld dag af. 

 

Billede 1: Colosseum    Billede 2: II Vittoriano  

 
Skrevet af Mathilde Holmgaard Madsen og Karoline Bach Andersen  
 

 

Rom torsdag 

Vi startede med den sædvanlige morgenmad på hotellet. Så gik turen mod Pantheon, fordi vi ikke nåede at se det 

onsdag. Vi stod rigtig lang tid i kø, og vores pas skulle checkes. Det var flot indeni, det var meget fascinerende med 

hullet i loftet, og de mange andre statuer der var der indeni. Vi blev også meget imponeret over at det danske flag var 

på deres våbenskjold.  

Bagefter tog vi til Castel Sant Angelo hvor vi ventede ret længe på at komme ind, dog var der meget hyggelig stemning 

siden der var nogen der spillede musik imens vi ventede. Da vi endelig kom ind var det mega spændende at se det 

daværende mausoleum, festning for paver, fængsel, og i dag et national museum. Vi kunne se lige over til Peterskirken 

fra toppen af. Derefter fandt vi en restaurant og fik den længe ventede pasta.  

Vi fortsatte mod Vatikanet hvor Peterskirken stod. Nogle af os betalte for at komme op i kuplen, hvor der var en 

fantastisk udsigt ud over Rom. Inde i kirken var der meget stort. Det er en af de største kirker i verden. Nogle af os 

fortsatte ned til gravene hvor paverne var begravet.  

Vi tog et smut forbi Trevi Fontænen, hvor nogle af os kastede en mønt i, den var også ret stor. En længe ventet 

shoppetur kom os i møde, hvor vi købte en masse flotte ting. Vi tog tilbage til hotellet, for at slappe af. Bagefter gik vi 

lige rundt om hjørnet til en hyggelig restaurant hvor vi fik noget godt mad, og så kom der lige pludselig en med 

harmonika som spillede nogle fine sange. Det var den eneste dag hvor vi fik lov til at få dessert. Lækkert. Vi kom 

trætte hjem til hotellet.   

 



 
Skrevet af Karen og Mia 
 

 

Rom fredag 

 

Fredag morgen startede med morgenmad på hotellet og derefter pakning. Da klokken blev 09:15 skulle vi alle sammen 

mødes ude foran hotellet, hvor vi ventede på bussen, der skulle køre os hen til lufthavnen i Fiumicino. Da vi ankom til 

lufthavnen og fik afleveret vores bagage, 

tog vi noget at spise og fik lidt shoppe tid i 

lufthavnens mange butikker.  

Vi kommer ind i flyet og sætter os da der 

kommer en melding fra personalet om at vi 

kommer til at blive forsinket. Efter 35 

minutter letter vi endelig. Når vi ankommer 

i Københavns lufthavn, tager vi noget hurtig 

mad, som vi tager med os i toget, og har 

travlt pga. ventetiden før vi lettede. Vi når 

lige akkurat toget fra lufthavnen til 

Horsens, og vi spiser vores aftensmad på 

toget. Så ankom vi i Horsens, hvor vores 

forældre stod klar til at modtage os med 

kram og flag. 

 

 

 

Skrevet af Silke & Amalie 
 

 

 

 



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. 

• Tage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved 
indgangen til lærerværelse/kontor eller aftales med Tage 

• 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 
 
 

44 Gitte Løvstad, Søndergade 68 

Tobias Løvstad, Skolebakken 34 

Sigurd, Soffie 2547 1177 

2532 1326 

g.loevstad@gmail.com 

tobiaslovstad@gmail.com 

Nataliya Dychenko og Lasse Hansen 

Hårupvej 17,  

Jennifer 5191 8213 

2335 4747 

gammelstrup@yahoo.dk 

Gitte og Kristian T. Rosenkilde 

Ahornvej 6  

Huxi, Viggo, 

Thilde Lærke 

2160 0030 

2629 2559 

gr@ecodrying.dk 

kt@ecodrying.dk 

45 Lone og Troels Hansen, 

Søkildevej 13, 8740 Brædstrup 

Clement, Nina 6061 9106 

4094 0674 

loha@vd.dk 

troelsmeister@gmail.com 

Tanja Faber og John Hesselbjerg Nielsen, 

Hovvejen 5 

Felix 2094 1884 

2065 1668 

hesselbjerg@hotmail.com 

Anne Lønborg Hill 

Rylevej 7 

Le 6160 1502 Hill8240@gmail.com 

47 Lene og Christian Spetzler 

Blomhulevej 4, Brædstrup 

Kim 4011 6969 

2829 4814 

Lc.spetzler@mail.dk 

Yee San Wong og Henrik Morsing Brandt, 

Davdingvej 19 

Hannah 6177 9442 

2426 9442 

hmb@hbrandtconsulting.dk 

Deepa og Claus la Cour Jensen 

Nørregade 25 

Alma 2068 7889 

2077 7048 

info@lacourdans.dk 

48 Jane Kannegaard, Bavnehøjvej 3 

Brædstrup 

Isabella 5381 4636 jkannegaard@gmail.dk 

Hannah Egelund og Thomas Thomasen 

Gl. Ryevej 18, Sdr Vissing 

Emilie, Sophia 2625 0832 

2073 8750 

jordensbørn@outlook.dk 

thomasgnr@hotmail.com 

Julie G Carstensen og Claus Doorentz 

Porsgårdsvej 2, Nim 

Valdemar 2857 6439 

6138 0357 

juliecarstensen@hotmail.com 
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