
 

 

Fredagsbrev d. 94-04-2022 uge 17. 

 

Generalforsamling: 

Man håber jo altid, der dukker mange op, sådan en aften. Det er vores dna der kan 

drøftes. Gode ideer kan videreformidles, men også de svære og måske mere 

værdibaserede diskussioner er nødvendige i det, der helst skal bæres af et godt mix 

af traditioner og nyt. Derfor er det velkomment, når der stilles spørgsmål til om 

friskoleånden lige så langsomt forsvinder i takt med at vi bliver ældre som 

institution, og flere 

funktioner overgår til 

et lønnet personale. 

Øvelsen må være, som 

også blev nævnt i går til 

generalforsamlingen, at 

vi må finde andre 

opgaver at mødes om; 

at være fælles om. Det 

er ikke kun en 

udfordring for den 

kommende bestyrelse, 

men en opgave for alle, 

med tilknytning til 

dette sted.      

Forsvinder fællesskabsfølelsen tror jeg det bliver svært.  

Der kunne godt have sneget sig en enkelt mere ind til generalforsamlingen i går. Ihvertfald 
hvad rullepølsemadder angår. 



Det er aldrig rart at skulle tage afsked, men i går var Carina med til sin (foreløbige?) 

sidste generalforsamling her hos os. Du var med, sammen med Nis og Mia, til at tage 

initiativet til at starte stedet her. Men du har haft plads i bestyrelsen lige siden. Tak 

for initiativet, og en speciel tak fra mig for den sparring gennem tiderne du har 

bidraget med. Du ved godt, at du lige kommer forbi til det næste bestyrelsesmøde... 

I går var der næsten ingen hjemme på skolen; Simon og Jakob var på tur til Uhrehøj 

med SM og SG. Som et led i Simons friluftsvejlederuddannelse, var ungerne 

kommanderet ud til forskellige øvelser, og det tog så hårdt på de to lærere, at de var 

nødt til et flere timers rekreationsophold i Ertebølle, med henholdsvis fiskestangen 

for den enes vedkommende, og en lille morfar for den andens. Efterfølgende et lille 

stop på Trend Kro, med stegt flæsk og persillesovs: Således godt fyldt på oven på 

dagens strabadser kunne de to møde op til generalforsamlingen som 

stemmetællere. De yngste grupper var på besøg på Vilsted Friskole, og kunne der 

opleve en Musical frit efter Rowlings Harry Potter. Det var en god oplevelse. 

 

Tirsdag i næste uge starter vores dramauger. Anderledes uger slutter altid kl.13.00, 

og 10 min. efter kører bussen. Der er derfor ikke bustider senere på eftermiddagen 

for de SFO-elever, der plejer at benytte de busser, men selvfølgelig er der SFO som 

sædvanligt. 

Til skolefesten torsdag d.12. er der Fællesspisning efter stykket, og det er muligt at 

købe billetter til spisning her på stedet hos Else, eller i Brugsen. 

 

Kan I have en god weekend. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Når  


