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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 18.05.2017  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Fredag den 19. maj Overnatning i børnehaven for Rådyrene 

Lørdag den 20. maj kl. 08.30-10.30 Førskoledag for kommende børnehaveklasse 

Tirsdag den 23. maj kl. 13.30-16.00 Fælles Plante-kaffedag for Vuggestue-børnehave og Mammut 

Tirsdag den 23. maj Kontaktforældremøde 

Tirsdag den 30. maj Søndersøløb for harer i børnehaven 

Tirsdag den 30. maj Filurcup for hele Mammutten 

Torsdag den 1. Juni Dalhytten for hele børnehaven 

Uge 23 Fælles emneuge for hele MammenFri 

Lørdag den 10. juni Cirkusdag og pyntelørdag 

 
Fælles emneuge i uge 23 

Sidste emmede det med sambarytmer og sydamerikansk stemning i hele Mammen. I år vil scenen blive 

overtaget af klovne, tryllekunstnere, linedansere og andre artister. Emnet for ugen er nemlig CIRKUS. 

I den forbindelse har vi brug for noget hjælp. Vi har nemlig et cirkustelt til at ligge på Endelave, som 

skal afhentes. Allan Jensen har fået mulighed for at låne et cirkustelt, hvilket jo vil være en helt 

fantastisk og autentisk kulisse til at lave cirkus i. Men masterne er 6 meter lange, og vi har ikke noget 

køretøj, som kan fragte det. Teltet er også stort og tungt og kræver mere end en almindelig trailer.  

DERFOR vil vi høre, om der er en, der har et større transportmiddel (specialtrailer, lastbil eller 

lignende), som enten kan afhente teltet ved Snaptun Havn, eller om vi kan låne det pågældende 

transportmiddel til at afhente teltet. Vi skal selvfølgelig nok betale de udgifter, der er i forbindelse med 

det. Vi håber meget på, at vi kan få den nødvendige hjælp, så børnene kan få en super Cirkusfest for 

børn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede.  

Vi får også brug for hjælp til at sætte teltet op torsdag den 8. juni. Men det vil vi vende tilbage med i 

næste torsdagsbrev. 

 

Med udgangspunkt i nedenstående  

opstiller vi det overordnede formål for  

Projekt Cirkus Mammen. 
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Projektets overordnede formål er: 
 

 At det enkelte barn får lov til at udfolde sine musiske og kreative evner 

 At barnet møder fantasien og magien 

 At det enkelte barn får lov at udnytte sine stærke sider 

 At børnene lærer at samarbejde på tværs af alder 

 At børnene gør sig erfaringer med krop og bevægelse, dans og sang 

 At børnene lærer om cirkus, dets historie og traditioner i Danmark, cirkusliv mm. 

 At børn og voksne fra de enkelte institutioner i MammenFri samarbejder og bidrager til en fæl-

les cirkusforestilling. 

 Vi arbejder med Rød Tråd institutionerne imellem.  

 

Selve cirkusforestillingen. 

Der vil hænge plakater rundt om i Mammen by. 
 

Lørdag den 10. juni i cirkusteltet på sportspladsen. 

 

Vi åbner dørene kl. 9.30 0g forestillingen går i gang ca. 10.00-11.15 

 

Vi har valgt at tage entre. 10,- for voksne og 5,- for børn. 

Efter forestillingen vil det være muligt at købe kaffe, te, kage og popcorn. 

 

Cirkus uge 23.  
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

8.25- 

8.50 

Morgensang og 

cirkusfortælling 

Morgensang og 

cirkusfortælling 

Morgensang og 

cirkusfortælling 

 

Morgensang og 

cirkusfortælling 

 

Alle børn 

møder  

kl. 9.00 i 

værksteder 

8.50 – 

9.00 

Pause 

 

Pause Pause Pause Dørene åbnes 

9.30 

9.00 – 

10.55 

Værksted 

afdelingerne 

sammen  

Værksted 

afdelingerne 

sammen 

Værksted 

afdelingerne 

sammen 

Generalprøve Forestilling 

kl.10.00 - 

11.15 

10.55-

11.35 

Pause Pause Pause Pause Kl. 11.15-

12.00 

Salg af kaffe, 

kage, vand 

og popcorn.  

11.35-

13.05 

Værksted 

Afdelingerne 

hver for sig  

 

Værksted 

Afdelingerne 

hver for sig  

 

Værksted 

Afdelingerne 

hver for sig  

 

Generalprøve 

samt 

finpudsning  

 
Fri Fri Fri Fri Pyntelørdag 

kl.12.00 

 

Onsdag den 7. juni: Rådyr-gruppen deltager i 112 i Viborg denne dag 

Fredag den 9. juni: 5.-6. klasse deltager i idrætsdag i Nørreåskolen. 

 

Mange Cirkus-hilsener fra 

 personalet MammenFri 
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Debatcafe mm. 

 

Torsdag den 4. maj havde vi på MammenFri forskellige forældrearrangementer. Vi havde nogle rigtig 

gode forløb, men må også konstatere, at der ikke var det forventede fremmøde. Nogen har nævnt, at 

invitationen gennem torsdagsbrevet var uklar, og det må vi selvfølgelig tage til efterretning.  

Vi lagde ud med debatcafe, og der var mange og gode diskussioner om de værdier, som bestyrelse og 

personale har arbejdet med. Bestyrelsesmedlemmerne blev gennem diskussionerne med de øvrige 

forældre klædt endnu bedre på til at træffe de beslutninger, som snart skal tages. 

Efter spisningen havde vi besøg af SSP-konsulent ved Viborg Kommune Martin Glud. Dette var et led 

i det trivselsarbejde, som vi har haft i skoledelen med alle klasserne. Martin lavede som sædvanligt et 

både vedkommende og interessant foredrag, som især omhandlede forældrenes rolle i klassens trivsel. 

Karin Levring og Lars Bjerregård Thomsen tog følgende referat af foredraget: 

 
Torsdag aften d. 4. maj havde skolen besøg af SSP-konsulent ved Viborg,  Martin Glud.  

 

Martin holdt et rigtig godt foredrag omkring vi forældres rolle i forhold til vores børns trivsel.  

Han brugte nogle sætninger som bør fremhæves her: 

 

 ”Det forældre gør for fællesskabet er det bedste de kan gøre  

for deres eget barn” 

 

”Omtal andres børn som I selv ønsker jeres børn omtalt” 

 

”Omtal andre børns forældre, som I selv ønsker at blive omtalt” 

 

”Hils på dine børns klassekammerater” 

 

”Vi forældre er rollemodeller, på godt og ondt – vores børn spejler sig i  det vi gør – vær 

positive rollemodeller” 

 

De fremmødte blev inddelt i fire grupper, hvor to spørgsmål omkring forældrefællesskab skulle 

besvares: 

 

1. Hvad kan I som forældre gøre enkeltvis og samlet for at støtte op omkring skolens sociale liv? 

Gruppernes samlede svar: 

 Mød op til møder, fælle- og klassesarrangementer. 

 Vær engageret. 

 Støt op omkring fællesskab og skab fællesskaber. 

 Fokus på inddragelse af nye familier, både i vuggestue, børnehave og skole – evt. 

udvide følordning. 

 Turde samtale – også omkring det svære.  

 Hils på alle du møder/passere voksne som børn – gerne med navn. 

 Ikke tænke de og os, men os 

 Biddrage til at undgå gruppedannelser. Sætte sig ved/tale med andre end dem 

man plejer. 

 Gå forrest, vise de positive tilgang til fællesskabet, grin sammen. 
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 Tal pænt om vores skole og lærerne – specielt i vores børns påhør. 

 

2. Hvad kan skolen gøre for at støtte jer som forældre? 

Gruppernes samlede svar: 

 Større fokus på trivsel til forældremøderne i de yngste årgange. Brug tid på det til 

forældremøderne – det er lettere at have dialog omkring trivsel i ”fredstid”. 

 Brug forældrefiduser.dk målrettet. 

 Lave aktiviteter der styrker fællesskaber – fx frikvartersordninger. 

 Skabe rammen for at forældre tidligt får snakket sammen om problematikker, som 

lægger længere ud i fremtiden. 

 Holde fast i alle de fælles aktiviteter. 

 Have personlig åben kontakt/dialog mellem skole og hjem. 

 Opbakning ved kriser/glæder/sorger. 

 Guide til forældresamtaler. 

 Fortsæt med alt det gode I gør nu! 

 

Alle fremmødte var enige om at Martin var en inspirerende mand at høre på. Han var også omkring vi 

forældres rolle i forhold til at styrke vores børn kommunikative evner – specielt i den verden vi har i 

dag, hvor der er meget ”skærmtid”. 

 

Det sidste punkt på dagen var informationer om karakterer. Det er svært kort at gengive 

informationerne; men her kommer de i korte udsagn. 

- I det kommende skoleår vil der blive givet karakteter i fagene dansk, matematik, engelsk og 

tysk. 

- Hvis man ikke ønsker, at ens barn skal have karakterer, så skal man skriftligt meddele dette til 

kontoret inden skoleårets start. Der er mulighed for en gang i løbet af skoleåret at ændre sin 

beslutning 

- Karakterer er udelukkende et udtryk for elevens faglige niveau på det tidspunkt, hvor 

karakteren gives. 

- Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at 

standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af i hvor høj grad, eleven opfylder fagets 

kompetence-, færdigheds- og vidensmål. 

- Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i 

grundlaget for karaktergivningen.  

- Der er masser af faldgruber ved karakterer. Disse blev beskrevet ved mødet, og man havde i 

hvert tilfælde eksempler på, hvad man på MammenFri ville gøre for at undgå karakterernes 

potentielt negative sider. 

- En af de væsentligste risikofaktorer er en overvurdering af karaktererne. Især kan en ensidig 

fokusering på karakterer fra forældrene have en meget negativ effekt. 

- Vi vil gøre meget for at undgå, at karakterer bliver et emne blandt eleverne. Karakterer er 

udelukkende et anliggende mellem læreren, eleven og engang imellem forældrene.  
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- Det kan bidrage til at skabe et fagligt fokus og en styrkelse af den faglige evaluering mellem 

lærer og elev 

- Det kan give eleverne en bedre forståelse af, hvorfor man går i skole. Den faglige udvikling i 

bred forstand er den væsentligste årsag til, at vi indretter et samfund med skoler 

- Vi kan i trygge rammer give eleverne og forældrene en sund holdning til karakterer 

- Eleverne motiveres af et realistisk selvbillede 

 

Som evaluering på dagen var der et ønske fra de deltagende forældre om at lave debatcafe lidt oftere 

på MammenFri. Her kan bestyrelsen tage emner op, som med fordel kan vendes blandt interesserede 

forældre. Det er dog vigtigt, at denne type cafemøder ikke skal være beslutningsdygtige, men blot 

klæde bestyrelsen på til at træffe de bedste valg. 

 

Bestyrelsen på kursus 

Mandag den 8. maj var vores bestyrelse og nogle af de øvrige forældre på kursus. Det foregik her i 

Mammen, hvor flere af de nærliggende skolers bestyrelser også deltog. Et par dygtige instruktører fra 

Friskoleforeningen bidrog til, at det var nogle udbytterige timer. 

 

 

Forurening i dammen på MammenFri 

Lige nu mens jeg sidder og skriver dette torsdagsbrev kommer Line ind på mit kontor og er vred. Det 

kan jeg godt forstå, da hun fortalte mig hvorfor. Hun skulle sammen med vores 3.-4. klasse ud og gøre 

rent i vores branddam, fordi der er nogle børn, som kan finde på at smide sten og grene i den. Vi plejer 

hvert år at fange salamandere og andre smådyr i branddammen. Stenene og grenene er ikke så stort et 

problem, for det kan man bare samle op. Men da de kom derud undrede de sig over, at vandet så meget 

mærkeligt ud. Det viser sig, at nogen har smidt 2 5-liters fritureolie ud i branddammen og en 

brandslukker. Det er jo ikke børn, der gør sådan noget. Så jeg vil derfor gerne på det kraftigste 

appellere til, at det ikke gentager sig. Om livet i branddammen er helt ødelagt og ikke kan genoprettes, 

kan vi ikke se endnu. Men det er simpelthen for ærgerligt, hvis det er tilfældet. På billedet kan man se 
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nogle af de ting, som blev fisket op. 

 

 

Flotte T-shirts 

Vi tog jo som i nok har bemærket imod et tilbud om t-shirts til alle vores børn. T-shirtsene er et forsøg 

på at profilere Bjerringbro og omegn.  
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Plæneklipning 

Poul Martin er blevet hofteopereret, og jeg har hørt fra ham, at det indtil videre forløber planmæssigt. 

Men jeg har jo tidligere annonceret efter plæneklippere, og har nu fundet nok til at kunne dække den 

kommende tid ind. Planen for plæneklipningen kan ses herunder. Jeg har muligvis glemt nogen, som 

har sagt det til mig. I så fald må I gerne give mig besked, for det kan godt være vi mangler nogen i 

sommerferien. Når man skal klippe græsset, kan man lige henvende sig til mig (Mikael) og få de 

nødvendige instruktioner. 

Uge 20 Søren Smed 

Uge 21 Mette Blumensaat 

Uge 22 Jens Bastrup 

Uge 23 Tina (Ruben) 

Uge 24 Anders Levring 

Uge 25 Mikael 

Uge 26 Erik Dalby 
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Skole 

 

Alle forældre har i mandags fået en mail ud om næste års fagfordeling. Nogen har spurgt mig, om 

Laleh så stopper nu, og 2. klasse skal have ny klasselærer indtil sommerferien. Det er bestemt ikke 

meningen. Jeg håber meget, at vi kan beholde Laleh helt til sommerferien. Hele fagfordelingen og 

skemaet kan vi først kigge på efter ansættelsessamtalerne den 6. juni. 

Hvis I kender nogen, der kunne passe godt i den opslåede stilling, må I meget gerne gøre dem 

opmærksomme på stillingen og eventuelt rette henvendelse til mig. I må også gerne dele 

stillingsopslaget på facebook.  

 

Nyt fra Jane 

Fælles plante- og kaffedag d. 23 maj kl. 13.30-16.00 

Så nærmer vi os vores fælles plante- og kaffedag, hvor vi håber på godt vejr, så vi kan nyde kaffen i 

det fri. Som nævnt tidligere er det vigtigt, at I selv medbringer diverse haveredskaber med navn på, da 

vi ikke selv har nok til alle mand. Der hænger en oversigt ved indgangen til henholdsvis 

vuggestue/børnehave og Mammut, hvor det fremgår hvilke opgaver, det kunne være super at få lavet;-) 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag med plads til både havearbejde, leg, snak og 

erfaringsudveksling på tværs af huset, hvor fællesskabet styrkes små og store imellem. 

 

Oprydning garderobe 

Vi oplever, at der ofte ligger tøj, sko, papir og lign. på gulvet efter lukketid, så vores rengøringsdame i 

vuggestue og børnehave har svære betingelser. Vi vil derfor bede jer om at hjælpe jeres børn med at 

holde orden i garderoben. 

 

Fælles forældremøde d. 12 september 2017 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag d. 12 september kl. 19-21, hvor vi afholder fælles 

forældremøde for vuggestuens og børnehavens forældre. Fra 19-20 får vi fornøjelsen af SSP-konsulent 

Louise Brandstrup, som bl.a. vil sætte fokus på det gode forældresamarbejde, herunder hvad vi kan 

sammen og hver for sig, når det handler om børns daglige trivsel. I vil få nærmere info om dette 

forældremøde efter sommerferien.  

 

Fælles nyt fra vuggestue og børnehave 

Info vedr. billeder 

Vi tager løbende en del billeder, hvor nogle lægges på facebook eller pryder væggene. Vi har besluttet, 

at hver den 1. i måneden lægges alle billeder ud i den interne facebook-gruppe ”VS – BH infodeling”, 

hvor de vil ligge en måned, inden de slettes, hvorefter nye billeder ligges ud. I har derfor muligheden 

for selv at gemme de billeder I ønsker at have af jeres børn. Der ligges op fra børnehave og vuggestue i 

hver sit opslag, så det er nemt at overskue, hvilke billeder der er relevante for jer. De første ligges ud 

omkring d. 1/6. 

 

Solcreme 

Sommeren er over os - sådan kan nogle dage i hvert fald føles:) Vi vil derfor gerne, at I smører jeres 

børn med solcreme hjemmefra om morgenen. I bedes selv medbringe solcreme hjemmefra med navn 

på, så vi kan smøre dem igen over middag.  

Hvis I vurderer, at en solhat er nødvendig, medbringes denne med navn på - vi vil bestræbe os på, at 

børnene har dem på hovedet, men det kan til tider være en større udfordring;) 

På rummet er termotøj og regntøj fint nu samt kondisko og gummistøvler:) 
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Nyt fra vuggestuen 

Vi skal sige farvel til Leander og Miklo, som starter i børnehaven d 1/6 - vi er glade for, at de 

fortsætter i børnehaven MammenFri, så de fortsat er tæt på;-) 

 

Nyt fra børnehaven 

I denne uge har vi atter emneuge om kropslighed og sanselighed, hvilket betyder at vi arbejder 

aldersopdelt, Rådyr for sig, Harer for sig, og Spidsmus sammen med de ældste fra vuggestuen. Vi vil 

bl.a. have fokus på motorik, følesans, børnemassage og –meditation 

 

Vi har 2 ønsker til jer forældre omkring vores gang! Det første er, at vi gerne vil have, at I sørger for, at 

jeres barns tøj og sko ikke ligger på gulvet, når I er gået om eftermiddagen. Af hensyn til rengøringen 

skal ALT fjernes fra garderobegulvet hver dag, hvilket vil sige, at sko ikke skal stå under rummene 

men sættes op på rummet. Det har været skrevet før, men mange glemmer det ofte, og vi beder derfor 

igen hver enkelt om at kigge sit eget område igennem om eftermiddagen.  

Det andet ønske ift. gangen er, om I vil hjælpe os med at holde døren mellem gang og børnehave 

lukket. Især i tidsrummet kl. 8-9 og 14.30-15.30, hvor mange afleverer og henter, bliver der nemt lidt 

transit-hal over børnehaven! Børnene glemmer det de var i gang med og skal liiige kigge ude i gangen 

- hvilket også skaber uro for de øvrige, der er ved at få tøj af/på - og pludselig er de helt andre steder! 

Hvis vi hjælpes med at få lukket døren, bliver det nemmere for os at skabe ro inde på stuen og have 

overblik. På forhånd tak. 

 

Endelig er tiden kommet, hvor vi nok engang sætter kurs mod Dalhytten for at tilbringe en lidt 

anderledes børnehavedag i pagt med naturen! 

Børnene skal afleveres og afhentes i Dalhytten inden for normal åbningstid. Der er forældrekaffe kl. 

14-16, og vi lukker kl. 16.30.  

Der er mulighed for at få serveret morgenmad, hvis der er behov for det. Den friske luft giver appetit, 

så lav gerne en stor madpakke, som skal dække formiddagsmad og frokost + deres sædvanlige 

drikkedunk. Vi sørger for eftermiddagsmad den dag. Husk også at pakke en taske med tøj og fodtøj der 

passer til vejret, skiftetøj, samt evt. bleer, sutter og sengetøj.  

I år hedder temaet: Dyrene der lever i skoven. Vi sætter fokus på hvad dyrene lever af, og hvor de 

gemmer sig, når vi ikke kan se dem. Vi vil gå på opdagelse efter tegn på, at der bor dyr omkring 

Dalhytten, og hvem ved - måske er vi heldige at få nogle af dyrene at se i deres naturlige miljø. Der vil 

også blive afholdt en lille skattejagt i løbet af dagen 

 

Nyt fra Mammutten 

Filurcup d. 30 maj kl. 14.30-ca. 16.00 

Så nærmer vi os årets Filurcup i Vejrumbro tirsdag d. 30 maj. Vi har trænet meget i ugerne op til, så nu 

er vi alle top klar til at få en pokal med hjem ;-)   

Vi regner med at lave to fodboldhold, og de som ikke skal spille fodbold agerer heppekor på sidelinjen 

med banner og sang. 

Vi kører med bus fra Mammen kl. 14. 

I bedes selv afklare med jeres børn, om de skal tage alle deres ting med eller lade dem stå i 

Mammutten, som låses af kl. 16.30. Hvis vi voksne ikke hører andet fra jer forældre, så lader vi 

taskerne stå i Mammutten. Så skal børnene tage skoletasker m.m. med, skal vi voksne have besked om 

dette.  

Vi bliver i Vejrumbro indtil kl. 16.30, så alle børn skal hentes senest 16.30 i Vejrumbro. Hvis dette 

bliver et problem, vil vi opfordre til, at I eventuelt arrangerer fælles kørsel med hinanden.  

Vi ser frem til en hyggelig dag med alle Mammutter, og så glæder vi os til at have en pokal stående 

fremme i Mammutten efter Filurcup;-) 
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Farvel-hilsen fra Mia 

Hej alle forældre og børn.  

Nu er det desværre ved at være ved vejs ende for mig i MammenFri. Det er helt utroligt at dette halve 

år er gået så stærkt, for føler lige jeg er begyndt ;-)  

Det har været en fantastisk praktik, og det er kun Jer forældre, børn og mine søde kollegaer, som jeg 

kan takke for det. I dette halve år har jeg lært utrolig mange nye ting, og det er helt sikkert noget, jeg 

vil tage med videre på mit studie.  

Så mange tusind tak for et rigtig godt halvt år, og tak fordi I har taget så godt imod mig.  

Mange hilsner fra Mia:-) 

 

FORÆLDRERENGØRING 
2016-2017 

20 Ekaterina Harming Jakob Harming Korreborgvej 19 8850 Bjerringbro 51 61 37 30 

20 Karen Kold Thomas Kold Dalsgårdvej 5 8850 Bjerringbro 36 15 17 14 

20 Jeanette Jernholm Danni Jernholm Storhedevejen 27 8850 Bjerringbro 86 94 93 21 

21 Anne Bak Laursen Niels Engholm Brogade 72 8850 Bjerringbro 20 93 29 21 

21 Sarah Breuer Johansen Michael Johansen Søndervang 27 8850 Bjerringbro 31 34 21 30 

21 Pernille Krog Jørn krog Søndervang 53 8850 Bjerringbro 86 67 15 14 

22 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard Hovvejen 20 8850 Bjerringbro 21 83 47 21 

22 Lone Stougaard Ø. Heine Øhlenschläger Mangehøje 6 8850 Bjerringbro 23 24 93 08 

22 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade Mirabellevej 5 8850 Bjerringbro 23 62 30 39 

23 Sanni Søndergård Brian Sørensen Husrækken 21 8850 Bjerringbro 87 50 20 04 

23 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen Mammen Byvej 75 8850 Bjerringbro 86 91 12 47 

23 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen Korreborgvej 4 8850 Bjerringbro 31 66 33 17 

24 Jeanett Mørk  Dalvejen 22 8850 Bjerringbro 60 63 93 41 

24 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen Sløvkrog 50 8850 Bjerringbro 40 10 80 22 

24 Sabina Wedel Møller Torsten R. Wedel Møller Dalsgårdvej 4 8850 Bjerringbro 20 40 22 66 

25 Benita Bjerregaard K. Joh. Erik Johansen Søndervang 12 8850 Bjerringbro 30 29 14 32 

25 Lisette Kirkegaard  Jan Veng Bjerregaard Ved granerne 2 8850 Bjerringbro 26 35 00 79 

25 Jannie Vibeke Nielsen Per Kaster Nielsen Ilsøvej 2, Hjorthede 8850 Bjerringbro 30 29 17 25 

26 Cherie Elleskov Lyscarz  Mammen Byvej 65 8850 Bjerringbro 31 27 36 81 

26 Karin Glerup Levring Anders Levring Husrækken 5 8850 Bjerringbro 87 50 20 30 

26 Elsebeth Helge Lentz Larsen Mammen Byvej 

54B 

8850 Bjerringbro 64 66 38 80 

 

Plan for morgenidræt 

 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

2.kl.-4.kl 5.kl-8.kl 

 

20 
Fangelege SE Fodbold Basket  

21 
Basket LJ 

 

Fangelege Fodbold 

22 
Fodbold JB Basket  Fangelege 

SE/LJ/LG 
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Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

2.kl.-4.kl 5.kl-8.kl 

 

24 
Rundbold  LJ Fodbold JB Høvdingebold SE 

25 
Høvdingebold LJ Rundbold JB Fodbold SE 

SE/LJ/LG 
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