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Sneen kommer, så nu får vi snart brug for kælkebakken, men inden sneen lægger sit 

fine slør over landet, og indbyder til alverdens aktivitet, så vender vi lige blikket 

tilbage til i går, hvor Lillegruppen var til Bolddag sammen med de omkringliggende 

friskoler i Aalestrup idrætscenter. Jakob og Birthe var med, og det var en meget fin 

dag, ifølge Jakob 

og Birthe, hvor 

eleverne 

klassevis 

sammen med 

deres lærere 

skiftes til at 

prøve mange 

forskellige 

boldøvelser. Det 

er de store 

elever fra 

Hvilsom friskole 

der bemander 

posterne. Dejligt 

med sådanne 

arrangementer. 

 

Mens vi venter på sneen, kan jeg lige fortælle, at Jakob skal på 

matematikvejlederkursus på Fyn onsdag, torsdag og fredag i næste uge. Så bliver 



det spændende hvad han kommer hjem og fortæller til morgensamling. Måske 

nogle mystiske overnaturlige fænomener, der kan forklares ud fra en logaritme. 

Mads er vikar for Jakob disse dage. 

Jeg tager på besøg på den Frie Lærerhøjskole i Ollerup på tirsdag, og onsdag skal alle 

eleverne, undtaget Storegruppen, i Aalborg teater og se opførelsen af Fyrtøjet. 

Vi har fået busturen gratis, så vi var meget beæret over at få så godt et tilbud 

samtidig med at så stort et teater tager det samme stykke op, som vi jo spillede i 

foråret sidste år. Ja-der er mange som holder øje med Overlade… 

Så er det i aften der er håndbold, og på søndag har Støtteforeningen arrangeret 

fælles håndbold på storskærm i fællessalen. Jeg kan ikke huske tidspunktet, men de 

håndboldinteresserede kender det helt sikkert, så spørg bare dem. Der er også 

tilkaldt en pølsevogn til kampen. Det er stadig uvist hvor den skal opstilles, men hvis 

I spørger mig, så må det blive i forsvaret, hvor den kan have en fordel i sin bredde.  

 

God weekend. 

Husk varmt tøj og kælk eller slæde på mandag, hvis vejrudsigten holder. 

 

 


