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Det forlyder fra en ellers velunderrettet kilde i Berlin, at Rittersportmuseet helt 

ekstraordinært har måtte lukke ned et par dage. Begrundelse skulle, efter sigende, 

være den, at alle udstillede effekter er forsvundet fra hylderne. Tilbage i lokalerne 

var kun nogle relativt rundmavede elever fra en lille friskole i Danmark, som så lige 

så spørgende ud som personalet. Sikkert på grund af sprogvanskeligheder må man 

formode. 

 

Lige nu sidder de i toget hjem, så tag godt imod dem i Hobro sent eftermiddag. 

 



  Som I sikkert allerede ved, så har regeringen droppet forslaget om at spare 300 

millioner pr. år på friskolerne i 2021 og frem. Der var simpelt hen ikke nogen partier, 

der ville støtte forslaget. Dejligt, at så stor del af det politiske landskab i Danmark er 

positivt stemt over for friskoler. Det kan måske give lidt ro på området, ikke forstået 

på den måde, at vi som skoleform ikke kan indgå i politiske overvejelser om 

fremtidens skole, det stiller vi gerne op til, og har nogle bud på, men det er 

opslidende, hvis vores eksistens skal være et politisk tema under hver finanslov i 

fremtiden.  

Det betyder, at vi nu kan se fremad. Og det næste meget vigtige tema for os er 

julen. (Det kunne sagtens være et direkte citat fra Birthe). Derfor ser vi også meget 

frem til vores årlige klippe-klistre-dag. Det foregår mandag d. 25. november. Det er 

vigtigt at fortælle, at forældre og bedsteforældre er meget velkomne. (Som altid). 

I december plejer vi at have et gaveudtræknings julearrangement. Det har vi også i 

år, men det bliver lidt anderledes. Det skal være hjemmelavede eller genbrugsting, 

der kommer i sækken. Noget, som man alligevel har, og som godt kunne trænge til 

en ny ejer, eller noget man har lavet med morfar, eller en fredag aften i familiens 

skød. Der er frit slav, bare noget der giver mening når vi snakker 6 til 15-årige     

børn. (ingen Rittersport, bitte!). 

På torsdag kommer der en fotograf og tager skolefoto. Hvis 

man glemmer at få garnet i de rette folder, kan man godt låne 

vores paryk.  

 Den har vi fået tilsendt helt gratis, vi skulle bare skrive tilbage, 

hvis vi havde nogle ”Nasty” ting at fortælle om Mette. Hun er jo 

fra jeres region, som han skriver, og jeg er godt klar over, at 

hun ikke er jeres dronning. Det er jo Lars Lykke, og han er helt 

fantastisk, slutter han.  

 

God weekend 

Troels 


