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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 01.09.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Fredag den 2. september Sidste tilmelding til pasning i efterårsferien 

Uge 36 og 37 Alle Børn Cykler  

Torsdag den 8. september Fagdag UDE 

Onsdag den 14. september Syng-Spis-Snak arrangement på MammenFri.  

Torsdag den 15. september Fællestur for hele MammenFri til Hobro Mini Zoo 

Torsdag den 15. september Forældremøde 0.-1. klasse 

Torsdag den 15. september  Næste torsdagsbrev 

Fredag den 16. september Kaffedag i Mammutten med kæledyr 

Onsdag den 21. september Forældremøde for vuggestue/børnehave 

Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender 

De punkter, som eventuelt står med rødt er arrangementer fra andre arrangører end MammenFri. 

 

Leder 
Voksenfest på MammenFri 

 

Kære alle Mammenfri-voksne. 

Vi glæder os virkelig det bliver fantastisk at mødes til en hyggelig og stemningsfuld aften.  

Der er sørget for det hele: Mad, Musik, bar med drikkevarer til behagelige priser og så en masse søde 

og sjove mennesker, som har tilmeldt sig! 

Vi mangler bare lige at jeres tilmelding, som vi nu lige forlænger fristen af til søndag 4. september 

Tilmelding og evt. spørgsmål, sker stadig, som det fremstår i det vedhæftede opslag. 

Mvh. Helle, Trine, Søs & Brian, Lene & Niels 

 
Fotografering 

Vi har igen bestilt fotografering ved Photocare. De kommer og laver individuelle fotos samt fælles- og 

gruppebilleder den 25. oktober. Der vil selvfølgelig blive mulighed for at købe billeder. 
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Syng, spis og snak 

Nu er det igen blevet tid til at mødes og synge!  

 

MammenFri er del af de frie skolers fællessangsprojekt “Syng, spis og snak”, hvor friskoler, efterskoler og 

højskoler inviterer til arrangementer over hele Danmark. Foreningen ”MamMusen” står for organiseringen på 

MammenFri. 

 

 Program:  

17.00 sang 

17.45 vi spiser sammen.  

18.45 sang 

19.30 slut 

 

 Pris:   

20 kr. for børn og 30 kr. for voksne 

Betales ved arrangementet evt. via mobilepay: 23371447 

 

 Tilmelding senest mandagen før på … 

Mail: mammenfri@mammenfri.dk  

Telefon: 61 69 57 50 (MammenFri) 

SMS: 2337 1447 (Dynes Skovkjær) 

 

Vi organiserer pasning af/tilsyn med børn, der ikke deltager i sang-delen, så vi håber mange børnefamilier vil 

deltage. Aftensmaden er jo klaret! 

 

 14. september bliver temaet: Højskolesangbogens musikalske sprog. 

En samtale om musikken, med kapelmester, arrangør og komponist, Niels Rahbech, som skriver: 

Højskolesangbogen er fuld af dejlige digte, men sandelig også fuld af mageløs musik. Med 

baggrund i udvalgte fællessange vil Niels Rahbech føre tilhørerne gennem nogle af de mange 

musikalske sprog, der findes i bogen. Sprog, der taler til os, næsten lige så klart og stærkt som 

selve de danske tekster. Men i en tilsløret form, der ikke nødvendigvis lige er til at tolke. 

Man vil her blive klogere på, hvilke musikalske påvirkninger man er udsat for, både når man 

synger, men også når man færdes på diverse medier, der alle er fulde af musik. For musikken er 

et direkte og stærkt, men samtidig også ret hemmeligt sprog. 

Niels Rahbech vil være kendt at mange, som kapelmester ved Busbjergspillene frem til 2018. 

 

Husk tilmelding senest mandag den 12. september på..: 

Mail: mammenfri@mammenfri.dk  

Telefon: 61 69 57 50 (MammenFri) 

SMS: 2337 1447 (Dynes Skovkjær) 

 

 7. december har vi inviteret Jens Ole Pedersen - tdl. JM-foto i Bjerringbro. 

Jens Ole er visesanger og initiativtager til morgensang i Viften, Bjerringbro, første fredag i 

måneden.  

Vi skal synger fællessange af Halfdan, Benny og lidt jul. 

Efter spisningen synger vi igen, og Jens Ole fremføre et par Benny Andersen viser 

Venlig hilsen 

MammenFri og MamMusen 

Dynes Skovkjær 

2337 1447 

dynes.skovkjaer@gmail.com 
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Skole 
 

Fripladstilskud 

Det kan stadig nås at søge fripladstilskud for dette skoleår. Deadline er 5. september. Blanketten til at 

søge fripladstilskuddet var vedhæftet sidste torsdagsbrev. 

 

Nyt fra rengøringsudvalget 

I går kom en mail ud med rengøringslisten for det kommende skoleår. Der vil i starten af næste uge 

komme en revideret version. Der vil dog kun være ganske få ændringer. Jeg vil særskilt kontakte de 

forældre, som bliver ramt af ændringerne. 

Hovedrengøringen kommer i uge 44 og i uge 5. Der vil også komme mere info ud om dette. 

 

Skolemad 

Vi er lige blevet bekendt med, at vores leverandør til skolemad ”Gadens Gourmet” lukker. Jeg har ikke 

fået noget officielt fra dem, men jeg kan se, at det er tilfældet. Derfor vil det i den kommende tid ikke 

være muligt at bestille skolemad. Jeg har haft fat i skolemad.nu, som vil prøve at finde et alternativ. 

Udfordringen er, at Bjerringbro Idrætspark, hvor vi tidligere har fået fra, ikke længere laver skolemad. 

Så der er ingen udbyder i øjeblikket. De regnede med, at der ville gå mindst en måned, inden der kan 

komme et alternativ. Vi arbejder selvfølgelig videre på det, og i mellemtiden skal eleverne jo bare have 

madpakker med. 

 

 

Nyt skema  

Da vi som meddelt på mail i denne uge har fået en opsigelse fra Stefanie, så går vi i gang med at lave et 

nyt skema. Der vil især være skemaændringer for de ældste elever. Der vil også blive lavet en ny 

fagdagsplan. Så snart vi har skemaerne på plads, vil de blive sendt ud til jer. 

 

 

Nyt fra Sofie 

Onsdag den 21. september er der forældremøde for vuggestue og børnehaveforældre. Her vil I blive 

orienteret om hvad der arbejdes med i huset lige nu og hvad der rører sig i dagligdagen. Særligt vil vi 

have fokus på emnet robusthed og hvordan vi arbejder med det pædagogisk. Vi vil gerne bede jer 

tilmelde til forældremødet ved at skrive på listen i garderoben om I kommer og hvor mange. Sidste 

tilmeldingsfrist er den onsdag den 14. september.  

 Husk også det er sidste tilmeldingsfrist til fællespasning i efterårsferien i morgen fredag.  

 

Nyt fra vuggestuen  

Emne september-november: 

Vi er så småt gået i gang med vores emne ”Trolde”, som vi skal arbejde med henover efteråret. 

Vi ser frem til at fordybe os i emnet og finde ud af, hvad vi ved om trolde. 

Vi har i hele huset (vuggestue-børnehave) en fælles målsætning, nemlig børnenes 

omverdensbevidsthed. 

Dette sluttes med en fernisering d. 18/11 (mere information kommer). 

Vi skal igennem emnet både være kreative, sanse, fordybe os i fortællinger, samt bevæge os. 

 

Forældre hjælp: 

Til vores emne om trolde søger vi: 

Garn, pels, børste med stive hår, tennisbolde, strik vanter hvis nogle skulle have dette modtaget vi 

gerne😊 
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Navn: 

Vi bliver ældre i vuggestuen og det kniber med hukommelsen;) 

Vi har madkasser, sutter, sko og overtøj uden navn - det er en rigtig stor hjælp for os, hvis I vil gå det 

hele igennem og få sat navn i😊 

 Vi afregner selvfølgelig altid gerne med kage ;) 

 

Glemmekrukken: 

Vi har i køkkenet en lille krukke, her er en del strømper og sutter - tag gerne og kig i den så det kan 

komme til rette ejer:) 

 

Heldagsturen: 

Der kommer meget snart info ud til de børn, der skal med. Husk at tjekke invitationen så man har det 

med man skal bruge:) - de må også gerne have en blyant med - de skal 

banko😊 nemlig på dyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Den 15/9 går turen afsted til Nordisk Dyrepark, børnene skal være afleveret kl. 8:30, påklædt til 

dagens vejr. Alle har selvfølgelig en turrygsæk med som indeholder drikkedunk, 1 tallerken og bestik, 

1 blyant/kuglepen, bleer og evt. regntøj. 

Ingen madpakke med, da vi griller pølser i parken og aktivitetsudvalget laver pastasalat til os. Vi 

takker mange gange for hjælpen. 

Vi er tilbage på MammenFri kl. 15, og kan kun opfordre jer til at hente børnene ved ankomst. Vi ved af 

erfaring at mange børn er godt trætte efter sådan en fællesdag. 

 

Vi er så småt begyndt at arbejde med vores nye tema “Trolde” som vil forløbe frem til slut november. 

Lige nu er vi nysgerrige på, hvad børnene ved om trolde. 

Børnene medinddrages løbende, idet vi lytter til deres ideer og følger deres spor. 

Vores fælles målsætning i huset er, at vi gennem projektet vil arbejde med børnenes 

omverdensbevidsthed. I forældre skal selvfølgelig også inddrages hvor det er muligt. 

Først og fremmest kunne vi ønske os forskellige produkter som garnrester, pels-stof, knapper eller 

andet godt genbrugsmateriale som i har i gemmerne.  

I vil selvfølgelig løbende høre om projektet. 

 

Husk at sætte X i kalenderen den 21. september kl. 17-19, hvor der er forældremøde. Vi glæder os til at 

se jer alle! 
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På billederne er børnene ved at finde troldehuler i bakken på legepladsen.  

 

 

Nyt fra Mammutten 

Dejligt at være rigtigt i gang igen efter sommerferien. Det går jo så godt  

Og de som ikke var kommet helt op i gear, kom det forleden, da vi holdt “chili challenge”.  

Har I ideer til hvad vi kan gøre af sjove ting, så giv lyd.  

Vi ønsker os stadig dimser og dutter osv til vores “lime-kasser”. Alt har interesse!!  

 

Fredag d. 16.9. holder vi kæledyrs/kaffedag.  

Vi serverer kaffe og kage fra kl 14-15.30. Så kan I alle få hilst ordentligt på Maria!  

Fra kl 14.30-15.00 ønsker MANGE børn, at vise deres kæledyr frem ude i skolegården. Jeg håber 

MEGET, at I vil bruge den halve time med hunden, kaninen, hønen i et lille bur eller lign.  Det er noget 

vi har talt om længe   

 

I oktober måned, bliver der en tur til Viborg Game street Mekka. Det bliver en fredag og 

børnene skal hentes af jer der inde kl senest 15.45. Dato og info kommer senere.  

 

Vh Maria og Christine  
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