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                                   Og børnehus. 

 

 

Det drejer sig om at 

lave et tyndt stykke 

a4 papir om til en 

bropille, som kan 

bære tunge ting. 

Det er godt at få 

lavet om på vante 

forestillinger om, 

hvordan noget er. 

Måske kan man 

ved at anvende 

materiale i en 

anden 

sammenhæng få 

noget nyt; måske 

kan man ved at 

tænke anderledes 

få et nyt syn på 

noget. Måske... 

 

Nu er vi ved at være oppe på normal styrke igen; på tirsdag dukker Jakob op på 

banen, og så er vi alle med i vognen.  Det vil give lidt ro på alle fronter, så det ser vi 

frem til. Tak til jer der bar, og tak til jer, der trods isolation, stadig ser ud til at kunne 

begå sig i en social kontekst. 



  På mandag har vi takket ja til at deltage i Håndboldkaravanen, og det er 

efterhånden en lille tradition. Det er for Lillegruppen og for Lillemellem. I skal blot 

sørge for gymnastiktøj og en god ”tage med til Ranum”madpakke til jeres unger. 

Vi har heldigvis en bus, så transporten er klaret. Har man tid og lyst til at være med, 

så kan man naturligvis det. 

På fredag har vi som tidligere varslet 5-års jubilæum for alle børn her på stedet. I 

den anledning vil der ske forskellige ting væk fra, og her på skolen. Det fortæller vi 

ungerne om i den kommende uge, men husk praktisk tøj, og en god madpakke og 

turrygsæk til på fredag. I er velkomne til at deltage. 

 

Der er god stemning overalt her i det nye skoleår; vi er så småt ved at vende os til de 

nye grupper, nye bøger-fag og nye lærere. Dejligt vi nu kan mødes alle til 

morgensamling. Det betyder at vi nemmere kan fornemme det fællesskab, som 

danner ramme om et sted som vores. I forældre er jo rigtig meget velkomne til at 

være med. 

 

God weekend 

Troels 

 

Og så et lille genbrugscitat af Piet Hein. 

▪ Hvis du vidste hvad du véd, når dit livslys er brændt ned, så var meget mindre drøjt, 

mens det endnu brænder højt. 

 

God Weekend 

Troels 

 

 


