Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 23.05.2019
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Lørdag den 25. maj

Førskoledag for Rådyrene

27.-29. maj

Lejrtur for 0.-6. klasse og Københavnertur for 7.-8. klasse

30.-31. maj

Fridage pga. Kristi Himmelfartsdag

Onsdag den 5. juni

Fridag på hele MammenFri pga. Grundlovsdag

Fredag den 14. juni

Byfest/Grillaften/Lokaldyst i Mammen

Leder
Bjerringbro Kulturfestival
I forbindelse med Bjerringbro Kulturfestival er der arrangeret sangaften torsdag d. 6. juni kl. 18 med
børn og voksne fra MammenFri som forsangere, akkompagneret af Lars på guitar og Dynes på klaver.
Wilhelms far medvirker også som tryllekunstner ved arrangementet.
I den anledning skal vi have stablet et lejlighedskor på benene. Alle børn, forældre og bedsteforældre,
der har lyst til at medvirke, mødes i Mellemrummet på MammenFri torsdag d. 6. juni kl. 16, hvor vi
bruger 45 min. på at varme stemmerne op ved at synge nogle af sangene igennem. Vi skal primært
synge sange, I kender. Herefter bliver der mulighed for at gå hjem og få et hurtigt aftensmåltid, inden
vi mødes kl. 17.50 ved vandtrappen.
Vi håber på et stort og dejligt lejlighedskor  Giv meget gerne besked til Helle (51319018) eller
Dynes (23371447) om, hvor mange I deltager. Alle kan være med, men børn til og med 2. klasse skal
have en voksen med, og man sørger selv for transport til og fra Bjerringbro. Arrangementet varer en
time.
Venlig hilsen Line, Lars, Helle S. og Dynes

Grillfest/Lokaldyst
Som noget nyt slår vi i år MammenFri’s årlige grillaften sammen med Lokaldyst/Byfest i Mammen.
Herunder kan I læse mere om arrangementet og der er vedhæftet noget om Lokaldysten til dette
torsdagsbrev. Vi vil meget gerne opfordre alle til at deltage. Det bliver et fantastisk arrangement.
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Tiden nærmer sig, snart er der
Lokaldyst/byfest i Mammen
Lokalrådet afholder stor byfest fredag den 14. juni 2019 i forbindelse med afholdelsen af
lokaldysten
Vi starter med lokaldysten på parkeringspladsen kl. 17:30 til kl. 19:30 hvorefter vi skal
fortsætte med byfesten på grønt arealet bag MammenFri. Ses vi?
Flere år i streg har Mammen deltaget i Lokaldysten, og hvert år har vi oplevet et meget flot
engagement. Måske netop derfor har vi også været så heldige at vinde flere flotte pengepræmier på
den konto. Men hvad er pengene brugt til, og er kassen tom? Nej, bestemt ikke og Lokalrådet har i
samarbejde med flere foreninger i Mammen, gjort sig flere overvejelser om hvad pengene kunne
bruges til, og hvordan de kunne få bedst gavn for hele Mammen by. I skrivende stund er der indkøbt
borde bænke sæt til Byparken, julebelysning ved byportene og en split ny trailer til byens flagstænger
samt udgifter til driften af vores fælles hjemmeside, mammenby.dk. Derudover har vi købt en 5 års
forsikring til byens hjertestarter, og betaler hvert år for service af selvsamme maskine. En
hjertestarter uden service er ingenting værd, den skal holdes i konstant topform – og netop den
udgift vil Lokalrådet tage sig af så længe det rent økonomisk er en mulighed.
NYT: Se her
Lokaldysten skaber aktivitet og spreder sammenhold og hygge på tværs. Derfor synes vi det er oplagt
også at bruge nogle af pengene til et socialt arrangement – en byfest for alle, små og store, unge og
gamle. Vi starter klokken 19.45 på sportspladsen ved klubhuset, lige efter Lokaldysten. Vi har bestilt
helstegt pattegris med tilbehør fra Slagter Hald. Musikken leveres af vores helt “egen” Ørligur – han
spiller fra 21:00 – 01:00.
Tilmelding
Billetter købes og bestilles senest den 30. maj
ved Erik Dalby på telefon: 4049 7156 eller hos
Peter Rasmussen på telefon 3030 5585
Vi glæder os til at se jer
Lokalrådet i Mammen, MIF, Ungdomsklubben,
Mammen forsamlingshus og beboerforening og
FDF Mammen
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Skole
Lejrture
I næste uge tager hele skolen jo afsted på lejrture. 0.-6. klasserne tager med toget mandag morgen til
Oddesund, som I kan læse meget mere om i sidste torsdagsbrev.

Vigtig info!!! Hvis I har behov for morgenMammut mandag inden lejrtur, bedes I sende en sms
til Mammuttens mobilnummer 24 63 58 50 senest i morgen fredag kl. 11.00.
Mandag morgen endnu tidligere tager 7.-8. klasserne med Line og Mikael til København.
Vi ønsker alle en god og lærerig tur .
Sidste skoledag
I år har vi jo ikke nogen klasse, som har sidste år på MammenFri, da vi jo skal have 9.klasse næste år.
Derfor laver vi en lidt anderledes sidste skoledag end tidligere. Der vil ikke være fodbold med lærerne,
vandkamp eller karamelkast. Men vi afholder stadigvæk en alternativ skoledag. Efter morgensang og
hygge i klasserne, vil der være forskellige aktiviteter, som lærerne står for. Herefter laver vi en fælles
afslutning, og skoledagen slutter kl. 12.35.

Nyt fra Jane
Personaleinfo
Både børn og voksne nyder, at Niclas er kommet tilbage i henholdsvis børnehave og Mammut😊
Nu nærmer tiden sig desværre, hvor vi skal sige farvel til vores nuværende pædagogstuderende Nanna,
som har været i børnehaven i et halvt år. Vi holder derfor afslutning for Nanna onsdag d. 29. maj i
forbindelse med formiddagssamling kl. 9.00. Nanna har bl.a. beriget os med hendes kreative
kompetencer og er kommet med spændende input til det pædagogiske læringsmiljø. Nanna har også
skabt gode forstyrrelser i forbindelse med dialoger om pædagogisk praksis. Vi siger tak for indsatsen
og ønsker hende alt godt fremover.
Farvel-hilsen fra Nanna
Tusind tak for denne her gang. Det har været dejligt og spændende at arbejde på MammenFri. Det
sociale samvær er noget helt specielt, som man ikke ser så mange andre steder i Viborg😊
Som nævnt i sidste torsdagsbrev kan vi se frem til, at Emma påbegynder hendes halvårs praktik i
børnehaven i forbindelse med pædagogstudiet. Emma præsenterer sig selv nedenfor😊
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Lidt om mig:
Mit navn er Emma. Jeg er 21 år gammel, og bor i Viborg
sammen med min kæreste. Jeg er pt 1,5 år henne på
uddannelsen, hvilket vil sige at jeg har 2 år tilbage. Ved
siden af studiet har jeg et fritidsjob, hvor jeg passer en
handicappet pige. Min motivation for at søge ind på
pædagoguddannelsen, opstod efter at have arbejdet 1 år i
en vuggestue/børnehave i mit sabbatår efter gymnasiet.
Selv var jeg friskolebarn i mine unge dage, så det fristede
mig at søge ud i praktik hos jer, da mulighederne i det
mindre og nære miljø tiltaler mig meget. Jeg ser utroligt
meget frem til at hilse på jer alle, børn som forældre, og
jeg glæder mig til at få fornøjelsen af at møde jer hver dag
det næste halve år. De bedste hilsner, Emma.
Lukkedage
Husk at vi holder lukket i alle afdelinger fredag d. 31. maj dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt
Grundlovsdag d. 5. juni.
Nyt fra vuggestuen
Den danske sommer
Er som vi kender den bedst en god blanding af alt muligt vejr - så derfor gerne et bredt udvalg af
overtøj på rummet (termo- og regntøj, sko, sandaler og gummistøvler)
Vi har også brug for 3 sæt skiftetøj i kasserne, så vi har mulighed for at give jeres barn tørt tøj på efter
en tur i vandpytterne.
Fortælling
Vi bruger meget tid på fortællinger til samling - børnene er optaget af at høre sjove, alvorlige,
spændende og lidt uhyggelige historier. Det bedste er, at børnene også gerne vil fortælle, så hvis I har
oplevet noget med jeres børn - det kunne eks. være mødet med et rådyr på vej til vuggestue, så tag
gerne snakken om det med jeres barn om morgenen, så vi kan hjælpe med at få det fortalt til samling.
De vil nemlig rigtig gerne fortælle, men nogle gange har vi brug for jeres hjælp til at forstå hele
historiens essens😊
Glemte sager
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Nogle børn elsker at tage tøjet af og på, og det medfører nogle gange, at det bliver lagt steder, vi ikke
kender til. Mangler I noget, så tag et kik i puslerummet eller glemmekassen i gangen. Hvis vi finder
noget med navn i, ligger vi det altid på rummet, så husk at skrive barnets navn. Hvis børnene arver tøj,
er det vigtigt at strege eventuelt gamle navne ud og som nævnt skrive jeres barns navn.
Børnenes tøj kan også ligge på et af de andre børns rum, hvis en forælder eller nogle af børnene i
børnehaven finder det.
En opfordring vil være, at I hjælper jeres barn med at holde orden på rummet ved at guide dem i selv at
stille sko og hænge jakke på rummet om morgenen, og igen selv finde det om eftermiddagen. Det er en
succesoplevelse, når de har styr på eget rum og eget tøj, og det er en stor fordel, når de starter i
børnehave.
Ud i det blå og så
Vi er kommet rigtig godt i gang med vores emne, og børnene går meget op i at plante og pleje egen
blomst. De største sætter en ære i at hjælpe de små, og vi hører ofte på legepladsen: “nej ikke plukke,
nej ikke grave, skal vi vande”. De små får en stor sanseoplevelse, når fingrene skal i jorden, og et par
enkelte har også lige smagt det til😊
Gå gerne en runde med jeres barn en dag, I har tid og nyd synet af sommer og liv på vores skønne
legeplads.
I vil også opleve en dejlig dialog med børnene omkring deres blomst.
Nyt fra børnehaven
Tøj
Husk at tjekke om jeres barn har forskelligt overtøj og fodtøj på rummet. Der er jævnligt børn, der ikke
har regntøj eller gummistøvler med, selvom det øsregner, eller som kun har vinter- eller gummistøvler
med på en varm solskinsdag. Vejret skifter meget, så vi vil gerne have det hele er der. Det er også
vigtigt, at der er skiftetøj i kasserne. Alle børn kan have et uheld eller blive våde, og vi har hverken
undertøj eller tøj at låne ud af.
Legetøj
Vi har kun legetøjsdag om fredagen. De andre dage vil vi gerne have, at legetøjet bliver hjemme, og
ikke bare bliver lagt på rummet, for det kan de ikke administrere. Tak😊
Rødbedeglas
Hvis I ligger inde med nogle rødbedeglas el.lign., I alligevel bare ville smide ud, vil vi gerne have dem
til at lave et regnormeforsøg!
Te-skeer
Vi er løbet tør for te-skeer - både vuggestue og børnehave! Indimellem er der nogen, der mangler en
ske i deres madpakke, hvor vi har lånt ud. Så hvis I har nogle, der ser anderledes ud, kan det måske
være herfra.
Dokumentation - hvad laver vi og hvorfor?
På døren ind til børnehaven hænger der diverse papirer i plasticlommer. Det er vores pædagogiske
redskaber, som vi udarbejder hver gang vi kaster os over nye projekter. Her beskriver vi, hvad vi vil
arbejde med, hvorfor, og hvad vi forventer børnene får ud af aktiviteterne. Det hjælper os med at huske
at komme omkring det hele, og minder os om mål og delmål. Oplever vi noget andet, end det vi
forestillede os, kan det være vi ændrer på tiltagene. I er meget velkomne til at læse om, hvorfor vi gør,
som vi gør - og selvfølgelig at komme og spørge ind til det😊 Papirerne må gerne tages ud af
plasticlommerne.
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Nyt fra Mammutten
Sejrspølser efter Filur-cup
Vi nyder alle, at Niclas er tilbage i Mammutten, og det var et super godt tidspunkt for ham at komme
tilbage på, så han kunne agere træner for det ene hold til Filur-cup i VejrumbroFri onsdag i sidste uge.
Selvom det ikke lykkedes os at få den flotte pokal med til MammenFri, havde børnene
fortjent ”sejrspølser” den efterfølgende dag. Disse blev tilberedt på grillen af grillmestrene Jakob og
Niclas. Jakob var vikar den dag, og det var vi glade for, da vi også kan takke ham for Mammutternes
flotte indsats til Filur-cup. I Niclas´ fravær har han nemlig været tovholder på fodboldtræningen op til
den store dag, og her var det tydeligt at se, at hans trænerevner havde båret frugt, da alle spillere gav
den max gas og spillede sammen. Vi kan prale med, at Niclas´ hold var ubesejret efter tre kampe og
derfor meget tæt på en finaleplads, og Jane H´s hold sluttede af med en overbevisende sejr på 6-0.
For den gode kampånds skyld må vi hellere nævne, at det igen i år blev VejrumbroFri, der vandt
pokalen efter et lokalopgør i finalen mellem hold 1 og 2 fra Vejrumbro – vi ønsker dem et stort tillykke
med sejren, og kommer selvfølgelig stærkt tilbage næste år😊
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FORÆLDRERENGØRING
2018-2019
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Jeanett Mørk
Trine Mortensen
Jeanett Wohlert Faarborg
Elmira Østergaard
Vita Vestergaard
Kristine Hjortshøj

Jens Bastrup
Klaus Hornung
Brian Wohlert Faarborg
Martin Østergaard
Frank Rohde Nielsen
Thomas Hjortshøj
Mogens Højgaard Larsen
Freja Nordblom
Torben Bank Pedersen
Karen Kold
Thomas Kold
Joanna Karolina Winther
Søren Christian Winther
Merethe Krog Jensen
Mogens Kanne Jensen
Randi Gravgaard
Rene Gravgaard
Heidi Madsen
Jacob Henriksen
Ina Marie Kirkegaard
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Ekaterina Harming
Jakob Harming
Frieda Frantz Jensen
Allan Jensen
Ea Heerwagen
Niels Chr. Jensen
Anne Ørgaard
Rasmus Kirkegaard
Susanne Gravesen
Martin Hansen
Helle Mostrup Skovkjær
Dynes Mostrup Skovkjær
Karin Glerup Levring
Anders Levring
Lone S. Øhlenschläger
Heine Øhlenschläger
Tina Holm Laage
Jan Laage
Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen
Karthika Premathas
Premathas Selvarajah
Anne Bak Laursen
Niels Engholm
Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasinam
Linett Brokjær Larsen
Ronni Brokjær Larsen
Maria Thomsen
Lars B. Thomsen
Sine Thomas Nielsen
Karsten Thomas Nielsen
Maria-Louise Kopp Lund
Brian Lund
Bente Bonderup
Lars Christensen
Sarah Breuer Johansen
Michael Johansen
Hanne Holm Kristensen
Henrik Munkholm
Henrik Nielsen
Mette Jensen
Kristina Bak Nielsen
Allan Rasmussen
Christina Sølvsten
Bent Sølvsten
Tanja Wittrup Thorup
Michael Wittrup Thorup
Sanni Vejen Vestergaard
Henrik Vejen Vestergaard
Steffanie Johnsen
Thomas Nielsen
Liza Hedegaard Nielsen
Rune Hedegaard Nielsen
Gitte Pedersen
Thomas Winther Madsen
Ellen Kolinski Bavnhild
Martin Kolinski Bavnhild
Rikke Hassel
Kim Hassel

Rengøring af Mammut, pga. ferie
Rengøring af Mammut pga. ferie

H = Hovedrengøring
Hovedrengøring
Foregår lørdag i uge 32, dvs.
Lørdag, d. 10. august 2019 kl. 9.30
Nærmere info kommer.
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29 73 56 06
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21 52 52 36
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27 36 32 17
51 37 15 63 25 13 65 30
26 27 10 73 40 87 77 14
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28 25 97 73 22 46 73 65
20 82 99 31 26 17 33 82
30 22 13 24 29 28 47 04
42 20 98 87 25 25 46 37
20 64 20 02 26 21 20 05
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