
 

 

 

Det hele er vendt på hovedet, og eleverne fra Store Mellem 

er ikke i deres vante omgivelser. De har lige været på 

Mountain-bike tur i Uhrehøj plantage. En rute på omkring 

10 km, med indbyggede forhindringer. Alle har det efter 

forlydender godt her op til weekenden...Selv om et par 

stykker fik vendt lidt op og ned på jord og himmel. 

         Lidt styrt, tekniske problemer med grejet, og så det løse, men 

ikke nogetat 

skrive hjem om. 

Dejligt med ture 

ud af huset, når 

eleverne tager 

så godt imod, og 

giver den gas, 

som man kan 

ane på billedet 

her. 

 

Vi har lejet 

cykler af 

ungdomsskolen, 

men; hvad nu, 

hvis vi havde 

vores egne 

cykler, som vi 

bare kunne 

bruge, når det 

passer os. Der er 

gode ruter rundt 

om Vilsted sø, 

Lundeskoven, 



og rundt i området. Så hvis nogen af jer har lyst til at sponsorere 15-20 MTB, så skal 

jeg nok garantere, at de vil blive brugt.  Måske kan andre foreninger i byen være 

med? 

På mandag er alle forældre 

inviteret til forældreaften, 

og Forældre med børn i 

Vuggestue og Børnehave 

møder kl17-19, mens 

skoleforældre møder fra 

19-21. Børnehusets 

forældre kunne blive, og 

være med i fællesrummet 

når Bestyrelsen giver et 

kort rids af hvad vi 

arbejder med nu og i den 

nærmeste fremtid. Der er 

skoleforældrene nemlig 

samlet i forvejen, og så 

slår man to fluer med et 

smæk. 

Tirsdag tager 8.klasse med 

Ungdomsskolen på 

Paddleboard, torsdag skal 

Store Mellem på 

orienteringsløb sammen 

med de andre friskoler i 

området, og samme dag 

tager 8.klasse på uddannelsesmesse i Aars sammen med alle andre store elever i 

kommunen. Det kaldes Folkemøde, og det har jeg ikke helt forstået meningen med, 

men det gør ikke noget, bare ungerne får noget ud af det. Vi håber logistikken for 

buskørsel kommer til at gå op, ellers giver vi besked. 

Nu smutter jeg. Jeg tager lige en tur med MTB til Uhrehøje. Måske min verden bliver 

vendt på hovedet. I givet fald vil det blive forbigået i største tavshed. 

Kan I have en god weekend.    Troels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


