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NYHEDSBREV 

SEPTEMBER 2022 

 
VIGTIGE DATOER: 
5.-6. september: høstdage på TTF 
10. september: arbejdslørdag 
3. november: forældremøde i børnehaven 
14. december: julekoncert på TTF 
 

 
 

Kære forældre og elever.  

Så har vi lagt fra land, og det nye skoleår er løbet godt i gang. 

Vi har nydt de varme augustdage, og er så småt ved at forlade 

sensommeren med dens særkender; brunlige bregner, blåsorte bær, 

æbler der lyser rødt på træernes grene, modne rønnebær bag 

dybgrønne grene. Foran os venter efterårsmånederne, der også spiller med i orkestreringen af hele vores 

årshjul. Skønt, at vi kan opleve årstidernes skiften.  

Friskolens traditionsrige høstdage afholdes mandag og tirsdag næste uge. Det 

bliver et par dage, hvor eleverne lærer om vejen fra ”jord til bord” og får mulighed 

for at fordybe sig i produktion af brød, is, æblemost, leverpostej, og 9. klasse tager 

på virksomhedsbesøg hos en lokal gård. 

Dag 2 har vi traditionen tro solsikkekonkurrence, hvor den højeste solsikke kåres.  

Og husk, at alle elever skal medbringe en kurv med frugt og grønt, som en anden 

elev får med hjem.  

 

Lørdag den 10/9 kl. 9 - 15 har vi skoleårets første arbejdslørdag. Der er igen masser af opgaver. Efter en 

periode med store istandsættelser, er der denne gang mange mindre opgaver, der skal laves, så vores TTF 

kan ”stå lidt skarpt” igen. Vi ser frem til en god dag med både arbejde og hygge i skøn forening.  

 



Onsdag den 14/9 tager 4. klasse til Vingsted Jernaldercenter, hvor de skal 

opleve livet, som det så ud for et par tusinde år siden. Det plejer at være en stor 

oplevelse, der giver eleverne viden om den måde, som vores forfædre levede 

på. 

 

Og med vores indtræden i efterårsmånederne vil jeg afslutte med de smukke 

linjer, som Alex Garff skrev en stille søndag morgen på Ry Højskole i 1949. 

Digtet fanger de farver, lyde og fraværet af travlhed og planer for dagen på en 

stille septemberdag. I den søndagsstille ro er der plads til en særlig 

opmærksomhed og refleksion, som Garff må have sat meget højt denne dag i 1949. Otto Mortensen har 

skrevet melodien til den sang, vi kender som ”Septembers himmel er så blå”. Den har været vores 

morgensang gennem denne uge, så måske jeres børn kan synge lidt med på den… 

Septembers himmel er så blå, Der er en søndagsstille ro 
dens skyer lyser hvide,  imellem træ'r og tage, 
og lydt vi hører lærken slå  en munter glæde ved at gro, 
som før ved forårstide.  som var det sommerdage. 
Den unge rug af mulden gror  Og koen rusker i sit græs 
med grønne lyse klinger,  med saften om sin mule, 
men storken længst af lande fór mens bonden kører hjem med læs, 
med sol på sine vinger.  der lyser solskinsgule. 

Hver stubbet mark, vi stirrer på, De røde æbler løsner let 
står brun og gul og gylden,  fra træets trætte kviste. 
og røn står rød og slåen blå,  Snart lysner kronens bladenet, 
og purpursort står hylden.  og hvert et løv må briste. 
Og georginer spraglet gror  Når aftensolen på sin flugt 
blandt asters i vor have,  bag sorte grene svinder, 
så rigt er årets sidste flor:  om årets sidste røde frugt 
oktobers offergave.  den tungt og mildt os minder. 

At flyve som et forårsfrø    
for sommerblomst at blive   
er kun at visne for at dø,    
kan ingen frugt du give.    
Hvis modenhedens milde magt   
af livet selv du lærte,    
da slår bag falmet rosendragt   
dit røde hybenhjerte.    
 

Med ønsket om et fortsat godt skoleår til jer alle. 

Med venlig hilsen 

Thomas Kilsmark 

skoleleder 

 



FRA BØRNEHAVEN. 
 
Onsdag d.24.8. drog vi alle med bus på sommerlejr til Daneborg, - vores 
yndlingslejr som ligger tæt på Juelsminde. Den ligger bare så dejligt ned til 
vandet og stadig med gåafstand til Juelsminde, - i hvert fald for de ældste 
børn. Derudover byder området på meget andet natur og andre oplevelser 
end dem vi har herhjemme. 
Første dag gik med at komme på plads i lejren, - lege og finde ud af hvor vi 
skal sove etc.  
Torsdag tog de ældste børn til Juelsminde for at fange krabber, -kigge på 

forskellige skibe og lege på legepladserne. 
De yngste og mellemgruppen var ved vandet 
og var på “ting finder tur” på stranden. 
Vi har været velsignet af bare så flot vejr alle dage, det gør absolut en 
forskel for os alle, at solen skinner og det er tørvejr. 
Fredag blev børnene hentet af deres mor og far, - og vi havde en god 
hyggestund med kaffe / te og kage og 
selvfølgelig en god snak om lejrturen.  
Jeg/ vi vil benytte denne anledning til at sige 
tusind tak for forældrehjælp med maden. Det 
er en mega hjælp for os, - og ikke mindst tak 
for lån af jeres dejlige børn. 
 

I denne uge har vi besøg af Villiam, som er flyttet fra Kina med sin danske far 
og kinesiske mor for ca. 14 dage siden. 
Villiam starter hos os i ældstegruppen, så snart det er muligt. 
Det glæder vi os til og byder familien hjertelig velkommen hos os. 
 
Torsdag d.6.10.22 har vi kommunalt tilsyn, som består af en obs. del af vores 
praksis og efterfølgende samtale del, - herunder bl.a. tilbagemelding på 
observationerne af praksis delen.  Esben og Xenya fra bestyrelsen deltager i samtaledelen. 
 
I år skal vores forældre igen tage et aktivt valg omkring til eller fravalg til en frokostordning, - det skal vi 
ifølge lovgivningen i lige år. 
Datoen er sat, - det er d.3.november 2022. Punktet vil være en del af det forældremøde, som vi vil invitere 
til. Invitation og info. kommer senere, - men nu kender I datoen. 
 
Der er sat tilmelding op til arbejdslørdagen d.10.9, - og i den forbindelse har jeg efterlyst hjælp til en 
opgave forud for arbejdslørdagen, - nemlig højtryksrensning af cykelskurets tag og den gamle hestestald. 
Det kunne være en opgave for nogle der er forhindrede i at deltage d.10.9. 
 

FRA BØRNEBOLIGEN. 
 
På foranledning af et ønske fra Bertram i 3 klasse blev der arrangeret en EM fodbold turnering mellem 

Danmark, Frankrig, England, Tyskland, Italien og Spanien. 
Turneringen startede i sidste uge og slutter i denne uge - onsdag, hvor der 
selvfølgelig også er medaljeoverrækkelse. 
Det har været nogle virkelig gode kampe med høj intensitet, - masser af 
kampgejst og roligans der hepper godt på. 
På førstepladsen kom Italien, 2 pladsen gik til Frankrig, 3 pladsen 
Danmark, 4 pladsen Spanien, 5 pladsen Tyskland og 6 pladsen gik til 
England. 



Tusind tak for en megaflot indsat af alle børn 
som voksne, - et sådant arrangement giver en 
dejlig oplevelse sammenhold og fællesskab. 
 
I september måned vil der udover vores 
almindelige udendørs aktiviteter være et 
“stjerne lagkageløb” og vi går i gang med “bag 
for vores svømmetag”. Halvdelen af den 
indtægt vi håber at få fra salget, doneres som 
tidligere nævnt til “Børnetelefonen”. 
Indsamlingen er arrangeret af Børns Vilkår. 

 

FÆLLES BESKEDER FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIGEN. 
 
Tirsdag d.6.9.22 har vi fælles pædagogisk dag med skolen fra kl.15.00 - 18.00. 
Jeg har tidligere opfordret til via Intra, at I der har mulighed for det, henter 
jeres børn så tidligt som muligt. 
Jeg har også bedt om hjælp til lukning i de to huse. Winnie vil være lukker i BB 
og Tina P i børnehaven. 
Men jeg mangler fortsat en til to der er friske på at hjælpe fra kl. 14.45 - 16.00 i 
begge huse. 
Jeg vil ligeledes gerne vide, hvor mange der har mulighed for at hente før 
kl.15.00 d.6.9.22. 
 
Ring eller skrive gerne tlf. 75753166. 
På forhånd tak. 
Yrsa 
 

0. OG 1. KLASSE 
Vi er kommet rigtig godt igang 

med skoleåret i begge klasser. I 

denne uge havde vi vores første 

udeskoledag sammen.  

 

Turen gik til "Bækken" og videre til 

"Bentes skov" og vi havde en rigtig 

dejlig tur på i alt 5 km.  

Undervejs blev der bygget 

dæmninger, gynget på gamle træer, løftet på store stammer, leget på 

motorcrossbanen og naturligvis fundet diverse dyr og planter. Madpakken 

blev spist dels ved bækken og dels ved Bentes skov og blev i øvrigt 

suppleret med skovsyre og brombær. 

   

Super seje børn, der ikke klagede sig selvom de var trætte hjemad.  

 

Vi glæder os allerede til næste tur med de to klasser onsdag den 

28.september.  

Venlig hilsen Hanna og Camma 

 



2. OG 3. KLASSE 

2. og 3. klasse startede med en super dejlig tur i strålende solskin til 
parken i Brædstrup. Her blev der leget rigtig godt på kryds og tværs 
blandt klasserne og drenge og piger imellem. Inden hjemturen blev 

energikontoen fyldt op af gode madpakker og 
en velfortjent is.  

 

Trætte var benene da 
vi kom tilbage til 

skolen og der var gået mindst 11 kilometer. En dejlig start på et godt samarbejde i 

dette skoleår🌞 

Gitte og Mette 

4.-5. KLASSE LØBER FOR VILDT! 

I idræt i 4.+5. klasse har vi i øjeblikket et forløb omkring målrettet løbetræning. Det betyder, at eleverne 15 
minutter hver idrætstime løber intervalløb. Vi taler om puls, muskelstyrke, løbestil, løbesko etc for at give 
dem en forståelse for, hvad idræt og herunder løb gør for kroppen og ens fysiske form.  

4.+5. klasse giver den fuld gas og løber, som om de aldrig har gjort andet. Stemningen er god og humøret 
højt, kinderne røde og idrætslærerne er megastolte over, at alle elever bare gør deres bedste og indtil nu 
faktisk har forbedret deres resultater. Hvad kan det ikke ende med?:) 

Annette 

 

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS 

Torsdag d. 18/8 havde storehjul en skøn rystesammendag ved Den Genfundne Bro.  

Rystesammendagen er en årlig tilbagevendende begivenhed i storehjul dog med varierende indhold. Dét, 

der er i fokus denne dag, er at styrke fællesskabet og vi laver sociale 

aktiviteter, hvor eleverne er sammen på 

kryds og tværs af klasserne.    

Vi gik fra skolen ned til Den Genfundne Bro, 

og på vejen var der indlagt en opgave, som 

eleverne skulle løse på blandede hold. På 

holdene skulle de indsamle materiale i 

naturen og lave en kæphest samt en lanse.  



På p-pladsen ved Den Genfundne Bro lavede vi ringridning, og senere skulle 

holdene samarbejde om at lave et skib / tømmerflåde af naturmateriale, som 

skulle kunne bære hesten ved en kapsejlads på åen. Efter kapsejladsen spiste 

vi frokost og vendte tilbage til skolen, hvor vi sluttede af med samling og kåring 

af dagens vinderhold.  

På trods af regn var det en dejlig dag med engagement, højt humør og god 

stemning hele vejen rundt.  

Hilsen lærerne i storehjul.  

 

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 

 

36 Isak, Alberte Mie og Kristoffer Holdensen, 

Vestergade 22, Brædstrup 

2012 7794 

2829 5083 

tubaen@live.dk 

kholdensen@gmail.com 

Marcus Tina Pedersen og Carsten Thyregod 

Nørrehusvej 25 

2862 6565 

6096 3456 

Tinasol2000@hotmail.com 

carsten@thyregod.be 

Luca, Freya Tina Baess 

Michael Jacobsen, Gammelstrupvej 1  

 

4013 6757 

tinabaess@gmail.com 

micjak6@hotmail.com 

37 Freya Stine Emmer, 

Bredgade 47, 2 

5361 1702 Stineemmer@gmail.com 

Mattis, Villads Nete og Thomas Huus Munch Møller 

Hedelundvej 38 

6171 9484 

4097 8685 

Thomas.m.moeller@hotmail.co

m 

Anastasia, 

Constantin 

Svetlana og Tom M. Broch 

Søgade 67, 8740 Brædstrup 

4045 3162 

4046 3162 

sveta@vikabo.dk 

38 Tobias Sussi Have og Martin Ross 

Trædenvej  

2815 0296 

2033 1594 

sussihave@live.dk 

martinross1988@hotmail.com 

Johan Stine og Jeppe Vestergaard 

Lindeallé 27, 8740 Brædstrup 

2871 1083 

2441 4424 

Stine_vestergaard@live.com 

Jeppev77@hotmail.com 

Mathias Tina og Johnny Grønbek Mogensen 

Skovvejen 63, Brædstrup 

4063 1223 

2232 1608 

Skovvejen63@hotmail.com 

39 Johan, Emma Sandie Bagge og Christian Hauge 

Thomsen, Søbækvej 6 

2174 0535 

2539 5320 

sandiebagge@gmail.com 

krille05@gmail.com 

Jasper Simone Lykke og Jens Roed 

Kildegårdvej 12  
3133 0459 

4219 9397 

Sim.la92@live.dk 

Villads, Elias Heidi og Olav Pasgaard Hansen 

Stokbrovej 4, Davding 

4111 4599 

2972 4360 

Schmidt_heidi@hotmail.com 

olavphansen@hotmail.com 

40 Peter Rikke og Morten Søndermark 

Rønnealle 4 

2631 1884 

2215 6715 

Rikke_zinck@hotmail.com 

sbmorten@gmail.com 

Sander Stine Laursen og Michael Hauerberg 

Hedevang 5, Bryrup 
2965 4421 

2062 9230 

s.elkjaer.l@gmail.com 

m.hauerberg@hotmail.com 

Hjalmer, 

Ragna 

Anne og Christian Robenhagen 

Ravnshøj, Rævehøjvej 9 

2627 9809 

2273 2280 

robenhagenravnshoj@gmail.co

m 
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