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Godt, at der lige var nogle elever, der kunne give en hånd med. Det viste sig sørme, at alle stemmeboksene var tomme. 

 

Og så kunne valget komme i gang. 

 

Der har sneget sig en lille pynte syg drillenissedille ind på skolen i ly af mørket-eller 

valget, for nu udkæmpes der, ikke blot i det skjulte, men helt åbent, en drabelig 

kamp grupperne imellem, om hvem, der kan forvandle klasseværelset til det mest 



julede og nissede på hele skolen. Selv i Lillemellem- i Jakobs klasse, er der ved at ske 

hvad vi i naturfaget kalder metamorfose: Når en larve omdanner sig til en smuk 

sommerfugl. Lad os nu se, om det lykkedes Jakob og Lillemellem at forvandle deres 

klasseværelse til det smukkeste, for de er op imod stærke kræfter i form af kunstige 

pejse i Storemellem og Birthes totalt julesuper gen i Lillegruppen. Og så har vi kun 

den 24. november-en hel måned til jul…suk… 

Som før beskrevet tager vi igen i år til Den Gamle By i Aarhus. Det gør vi mandag den 

18. december, lige efter morgensamling. Vi har aftalt, at eleverne må tage 

lommepenge med. 50 kr.max. Vi er ca. tilbage med bussen 15.30. Er der forældre, 

der igen i år gerne vil med, er I naturligvis meget velkomne. Vi ved ikke hvor mange 

pladser der er til overs i bussen, men ellers må vi fordeles i privatbiler. 

 

I disse timer er 

bestyrelsen ved at gøre 

klar til de inviterede 

gæster til receptionen i 

de nyindrettede lokaler 

for pensionisterne.   

Her er det dog 

fællesrummet, der bliver 

bragt til anvendelse for 

gæsterne. 

Sådan ser de 

nyindrettede lokaler ud. 

Derud over er der et 

meget flot køkken og to 

nye fine wc´er ude i 

forgangen. Ikke 

mærkeligt, at der 

næsten altid er aktivitet 

i lokalerne. Tillykke til 

alle med det flotte 

resultat.  



Mandag morgen tager Storemellem til Elmuseet i Tange ved Bjerringbro. 

Husk nu en god madpakke, og tøj til lidt af hvert. Vi skal ud og prøve vores 

vindmøller i vindtunellen udenfor, så mon ikke lidt lunt overtøj ville være gavnligt. 

Sanne, Matias´ mor i en bil; Holger i en anden  bil, og jeg i Ania og Jans bus. Så kører 

det. 

Rigtig god weekend til alle. 

 

 

 

 

 

 


