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Birthes madlavningshold var på tur i går, og vi var så heldige, at Limfjordsmuseet 

godt ville bruge tid på os. Menüen var muslinger. Det er de der blå nogle, der er 

smidt rundt omkring i Limfjorden, til stor ærgrelse, når man skal bade. Trods det, at 

Fjorden blot ligger nogle få kilometer væk, så er det vist ikke den ingrediens, der 

forekommer typisk på elevernes spiseborde, måtte man forstå.  Men for andre er 

det en stor nydelse og delikatesse, så Tine fra museet var helt parat med to 

forskellige opskrifter, som ungerne fordelt på fire hold skulle arbejde ud fra. 

Det var de rigtig gode til, og vi var endda omkring dampede og røgede muslinger. 

Dejligt, at de er så positive omkring noget nyt og uprøvet. Enkelte mente også de 

kunne spises. Jeg var prop mæt til lærermødet bagefter, så jeg glæder mig til næste 

gang, hvor vi skal have ål. 

Vi er ved at opstarte et nyt lektiesystem for skolen. Det ligger i vores Office 365 

program, så vi skal ikke betale yderligere for det, men vi skal lige prøve det af, før vi 

lukker hvid røg ud. Håber det er på plads inden jul. 

Ellers er der klippeklisterdag på mandag, og det er en anderledes dag, så eleverne 

har fri kl.13.00. Vi starter med at synge nogle julesange, og Birthe læser op af Peters 

Jul. Vi slutter dagen af i Fællesrummet med et par til lejligheden og årstiden 

velvalgte sange v. Holger. 

Tirsdag d. 10 holder De Himmerlandske Friskolers ledere møde og julefrokost her på 

skolen. Det er kl. 12.00, så måske vi kan låne pensionistlokalet, hvis det ikke er i brug 

på det tidspunkt. 

Torsdag d. 12. er Simon med valgholdet på Kunsten i Aalborg fra kl.8.00-14.00. 

Fredag d. 13-12. er der Luciadag, hvor alle er velkomne til at se med her på skolen. 

Måske der indløber en lille invitation, så de lysklædte piger kan komme lidt ud. 



Mandag d. 16-12. kører vi igen til Den Gamle By i Aarhus. Er der 

forældre/bedsteforældre der vil med, og som råder over en bil, vil jeg gerne høre fra 

dem. Så ved jeg hvor stor en bus vi skal leje. Jeg hører også gerne, hvis man gerne vil 

med, men ikke råder over et køretøj. 

Tirsdag d.17-12. er der aktivitetsdag her på skolen. Der kommer mere besked om 

den dag senere. 

Onsdag d.18-12. starter vi det traditionelle julefrokostmadlavnings arrangement. 

Her er vi jo glade for, hvis nogle af den ældre generation vil deltage, for det er jo jul, 

som i gamle dage, der står på menuen. 

Torsdag d. 19-12. forbereder vi de sidste ting til julefrokosten, og vi spiser som sidste 

år kl.11.00-til 12.30.  Så rydder vi op til vi er færdige kl. 13.00. 

Fredag d.20-12. er der afslutning i klasserne med klasselærerne, og kl. 12.00. er der 

julegudstjeneste i Overlade Kirke. I må selvfølgelig alle deltage. De fleste kender 

vejen. Derefter er der juleferie for skolebørnene. 

Hilsen Troels 

  


