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Jeg ved ikke med jer, men jeg bliver, selv om jeg nødigt vil indrømme det, en lille 

smule rørt, når der dukker en gruppe småpiger op på scenen, og synger, så selv De 

Nordiske Guder lytter anerkendende. Når øjnene stråler af engagement blandt 

skuespillerne, musikerne rammer rigtigt, og scenefolk, rekvisitgruppen og 

kostumepigerne får det hele rammet ind, så det går op i en højere enhed. 

Selvfølgelig er der smuttere, vi er jo ikke proffer, men jeg undrer mig efter hver 

dramauge, hvor få konflikter der egentlig opstår, når den dagligdag, eleverne kender 

så godt, er vendt på hovedet, og bolden er givet op til noget ny og uforudsigeligt. 

Tak til FDF, der lavede maden, tak til støtteforeningen der stod for boden med kage 

og drikkevarer, tak til kagebagerne og publikum, selvfølgelig tak til eleverne for jeres 

indsats. 

 

Holger har ikke ønsket at fortsætte som lærer. Han har lovet at fortsætte med at 

køre bus, og det er vi glade for. Det har ikke været nogen let beslutning for ham; 

men det fungerer sådan, at han ikke er i stand til at differentere lydstyrken på en 

hensigtsmæssig måde, og derfor er det svært, at være sammen med mange elever i 

fx et klasselokale, mens det går bedre med en mere overskulig gruppe. Han vil gerne 

fortsætte med sin lille musikskole, når det kan arrangeres uden for bustiderne.  Vi vil 

gerne takke dig for din store indsats som lærer her på skolen, men samtidig byde dig 

velkommen som skolens eneste rigtige bussemand. (Vi andre er bare 

bussemandsafløsere) 

I den forbindelse har vi ansat Søren som Holgers afløser. I første omgang til 

sommerferien. Søren har lavet meget forskelligt spændende i sit liv; det kan I sikkert 

uden de helt store overtagelsesevner få ham til at fortælle om. Søren er 



pædagoguddannet, men har arbejdet på Strandby Friskole som lærer, og er nu 

barselsvikar på Hvilsom Friskole indtil uge 10, hvor han er her fra mandag til torsdag, 

 fortrinsvis i Holgers skema. Der vil også blive to eftermiddage om ugen, hvor Søren 

er i SFO. Jeg har så den store glæde at kunne fortælle, at jeg overdrager min 

tyskundervisning i 8.klasse til ham. 

Søren har stået for lys og lyd og diskotek i denne og sidste dramauge, og har været 

vikar for Holger i musik i denne uge. Derfor var det Søren, der sad ved klaveret og 

spillede sammen med bandet under forestillingen i går. Tak for det, og velkommen 

hertil. 

I går torsdag startede Elvira i 2. klasse. Hun Bor i Flejsborg sammen med sin mor 

Pernille og papfar. Elviras far Morten bor i Løgstør. I skal alle være velkommen her 

på skolen. Godt, at Elvire var frisk med så kort varsel, at springe ind i koret, og synge 

med på den første sang i går aftes, sejt… 

I ugen efter vinterferien er Birthe på ferie i Florida de 3 første dage, og vi har fået 

Catarina til at komme mandag og onsdag i stedet for.  

Jakob tager lige nogle uger hjemme med Konrad, så i hans fravær har vi hyret Simon 

Nielsen som vikar. Jakob er tilbage d. 14. maj.  

God ferie til jer der har det, og ellers god weekend. 

 

Troels 

 

  


