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I går fik vi teater, så nakkehårene rejste sig, og hjertet stod over et slag, for der var 

stort drama på scenen i salen. Der var en der fik hugget halsen over, og der var en 

der skulle hænges. Så var der ham, der åd og drak en hel formue op, og som 

belønning fik han prinsessen og, 

ikke kun det halve, men sandelig 

hele kongeriget. Ja, det var noget 

af en morale og værre blev det, da 

vi i afslutningssangen måtte 

forstå, at bare man har penge nok, 

så kan man få det hele; også en 

prinsesse. Men som det nogle 

gange sker, så overhaler 

virkeligheden fantasien, for i et af 

verdens mægtigste lande sidder, 

ikke en prins, men en præsident; 

med kisten fuld af penge.  

 

Ikke så underligt, at H.C. Andersen er en vellidt 

forfatter og digter. Han forstår at vise nogle 

etiske dilemmaer, på en sjov og underspillet, 

eller ”under cover” måde, som i første 

gennemspilning er målrettet børn, men som 

også giver eftertanke hos voksne.    



Stor tak til jer der trak. Det er altid spændende, når man går i gang med et projekt, 

som indeholder en mængde ubekendte faktorer. Men det er lige præcis når man 

kommer ud på dybt vand, at man er nødt til at tænke anderledes for at overleve. 

Når man aldrig derud, bliver alt ved det gamle; det er selvfølgeligt behageligt, men 

ikke særligt befordrende.  

 

 

Næste uge er sidste uge i dette skoleår. Onsdag tager hele skolen til Livø. Vi tager 

alle med færgen fra Rønbjerg kl. 9.30. Der er altså ingen morgensamling på skolen 

den dag; alle møder på havnen i Rønbjerg kl.9.00.  

Vi deler skolen op i to grupper, fordi vi har været så heldige, at få Bente fra Livø 

avlsgård til at fortælle om Øen, og det økologiske landbrug de driver. Men det er for 

stor en gruppe med alle eleverne på en gang, så derfor er børnehaveklassen, første, 

anden og tredje klasse sammen til den første fortælling, mens den anden gruppe 

består af 4-7.klasse. Det betyder, at hjemturen for de stores vedkommende bliver 

udsat til den næste færge. Ellers kan vi ikke nå begge fortællinger. Tilbage i Rønbjerg 

havn kommer den yngste gruppe kl.14.20, og ældste 

gruppe kommer til Rønbjerg havn kl. 15.50. Til jer 

forældre, der ikke kan få dette til at fungere, I kan 

kontakte mig; så finder vi ud af det. Vi ansatte 

møder på skolen, for at tage elever med fra 

Overlade, men giv besked, så vi kan planlægge det… 

 

 



Fredag, sidste skoledag før ferien, er der 

følgende at sige: 

Vi møder til normal tid, og er i klassen 

med klasselæreren til pausen kl. 9.30 

Kl. 10.00 er der rundbold for hele skolen, 
og efter pausen kl. 12.00 mødes vi alle i 
fællesrummet, hvor hver gruppe har valgt 
to sange, som vi skal synge. Lærerne har 
også ret til at vælge en. Derefter 
afslutning; måske en lille fortælling, og så 
fri kl. 13.00. SFO har åbent derefter. 

 

 Til slut et lille gruk af Piet Hein: 
 

 

 

 

 

Sundhedsråd 

Kaffe uden fløde – 

skal man ikke blive fed af. 

Kaffe uden sukker – 

får Ens vægt til at gå nedad. 

Kaffe uden kaffe – 

det er ganske særlig sundt. 

Men man føler sig så fjollet, 

når man sidder og rør rundt. 

 

God weekend. Troels 



 

 

 

 

 


