
Fredagsbrev d.1.5.2020 uge 18. 

 

 

 

Vi har nu gennemført uge 18, hvor Simon og Simon skulle guide os gennem hele 

ugen i naturfagenes tjeneste, men så kom Corona.  

Nu er der så andre boller på suppen, og vi kan ikke lave store fælles arrangementer, 

men det betyder ikke, at vi ikke kan få det bedste ud af den nye virkelighed. 

Fællesrumfolkene, som har Simon N til lærer har opklaret et mord, og det er ikke 

sådan bare lige. Det foregår i et escaperum, som jeg meget gerne ville vise billeder 

fra, men de sidder fast i computeren lige for tiden. 

1Borgerforeningens telt står fast forankret, som man kan se. Hvem mon har lånt os de betonklodser der? 

Derfor viser jeg her et andet escaperum, som vi bruger til at escape ind i, når 

bygerne kommer væltene, eller der skal undervises siddende, men udenfor, med 

stor afstand. I forgårs havde Annemarie cykelløb med børnehaven derinde, og det 

var sjovt. Jeg tænker der er meget at bekymre sig over i denne tid, men det er svært 



at holde pessimismen kørende i længere tid, når man er omgivet ad børn, der ser 

helt anderledes på tilværelsen. Det er det fede med vores arbejde; ligemeget hvor 

meget vi prøver at holde det nede, så dukker grinet, latteren og smilet frem mange 

gange om dagen, takke været ungerne. Så tak for lån kære forældre- men det er 

også ok med en lille pause til på mandag, nu det er jeres unger, og weekend.  

Spændende bliver de næste dage i forhandlingerne om genåbningen. I morges hørte 

jeg i bilradioen, at der er et flertal uden om regeringen til at få de store elever 

tilbage inden sommer. Så det er meget spændende, hvad der sker. Kombardo med 

de store elever, det skal ikke tage mange timers forberedelse, så er vi klar. Med 

hjælp fra Pedelklubben, Borgerforeningen, Pensionistklubben, Hallens bestyrelse,Nis 

store betonsten og andre fra byen. Så kan det ikke gå helt galt. 

 

Ligger I inde med en spansk guitar eller to, og som ikke bliver spillet på nu, så er 

Søren den glade modtager. Så vil han afspritte, (?) sætte nye strenge på, og bruge 

den i undervisningen, dog med forsikring om den rette håndtering. Når I vil have den 

igen, så henter I den bare. Så enkelt er det. 

Kan I have en god weekend. 

Hilsen Troels 
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11>>TILMELD DIG HÉR<<

     senest 1. juni 2020, hvis du vil 
     være med fra starten!

Tlf. 99 66 88 25
kulturskolen@vesthimmerland.dk

www.kulturskolenvesthimmerland.dk

UNG u. 25
KLIK HER!

SMÅBØRN
KLIK HER!

TEENAGERE
KLIK HER!

VOKSNE
 KLIK HER!

Små og store oplevelser – vi fremmer elevens kreative indtryk & udtryk

SKOLEBØRNKLIK HER!

 SKOLEÅRET 2020 I 2021
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