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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 13.10.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Fredag den 14. oktober Motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

Tirsdag den 25. oktober Fotografering 

Tirsdag den 25. oktober Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 3. november Næste torsdagsbrev 

Torsdag den 3. november ÅBEN SKOLE  

  

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 
 

Mortens Aften 

Blot en reminder om, at vi i sidste torsdagsbrev vedhæftede en invitation til et Mortens Aften 

arrangement i og arrangeret af Mammen Forsamlingshus den 10. november. 

 

Udlejning og rengøring 

Hvis man lejer MammenFri’s lokaler en weekend, skal man kontakte Annett Fyrstman på mail 

skole@vilje.dk eller på telefon 21 21 96 51. Pga. rengøring har Annett brug for at vide, hvornår I er 

der, og hvilke lokaler I vil bruge.  

 
Opsigelse 

Vi har desværre fået en opsigelse fra vores pedel Bent Bjerring. Bent er pga helbredet nødt til at finde 

en anden type arbejde. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over. Først og fremmest fordi vi er rigtig 

glade for Bent og derfor kede af at miste ham; men også fordi vi ikke har fundet en anden endnu. Vi 

arbejder på sagen, men vi kan risikere, at vi står uden en pedel den 1. november. Bent har allerede 

sidste dag den 31. oktober. 

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
mailto:mammenfri@mammenfri.dk
http://www.mammenfri.dk/
https://mammenfri.dk/kalender
mailto:skole@vilje.dk


MammenFri skole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 61 69 57 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk 

Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 24 63 58 50 

 Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 61 69 57 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk 

Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪ 

 

Side 2 af 9 

Skole 
Motionsdag 

I morgen har vi den traditionsrige motionsdag. Jeg håber, at alle elever har fundet en masse sponsorer 

til løbet, da vi jo helst skal have løbet så mange penge ind som muligt. Alle elever har fået 

sponsorsedler med hjem. Ellers har jeg set, at de ligger i en del facebook-grupper. Herunder er lige et 

udklip fra seneste torsdagsbrev om dagen: 

 
Fredag: MammenFri løbet. Børnene løber og går så mange kilometer som muligt. Via donationer pr km ind-

samler de på denne måde penge til institutionen. Pengene går ubeskåret til børnene selv på en endnu ikke af-

gjort måde (afhænger af beløbet).  
Der indbetales via mobile pay box 1705NP 

 
Nye bøger 

Vi har været så heldige at få en donation på en masse gode bøger. Herunder har Ea skrevet, hvordan 

hun har fået fat på bøgerne. Her takker hun også Forlaget Petunia for donationen. Men jeg vil godt her 

benytte lejligheden til at takke Ea for at have talt så godt om os og gjort et godt stykke arbejde, for at 

vi kunne få alle de gode bøger mm..  

 

Fra Ea 

Jeg er blevet bedt om at skrive et lille indlæg i torsdagsbrevet om et tilfældigt møde i Esbjerg, som blev 

til en god ting for MammenFri.  

 

Som jeg plejer i september, så tog jeg til Fantasy Festival i Esbjerg, hvor en masse nørder, forlag, for-

fattere og andre fantasy interesserede samles. Selv om jeg tager afsted alene, så har jeg altid mine 

børn i tankerne, og mit samlergen bliver utrolig forstærket af alle de nips og genstande man kan købe 

og få. Ved Forlaget Petunias stand kunne man tage de smukkeste bogmærker og malebogssider, og jeg 

spurgte frækt om jeg måtte tage med hjem til pigerne. Da jeg fik et ja, så bad jeg også om en af hver 

side til vores SFO, fordi de bliver altid så glade for gratis kreative sysler. Min tanke var at Mammutten 

sagtens kunne tage kopier til børnene. Det blev til en lidt længere samtale med ejeren af forlaget, hvor 

jeg fortalte om vores lille friskole i Midtjylland, og jeg fortalte stolt om børnene og det store forældre-

samarbejde. Jeg endte med at måtte gå ud i bilen med den pose jeg fik med, fordi der var nok omkring 

100 bogmærker og over 50 malebogssider til Mammutten. Og så måtte jeg love at sende en mail, når 

festivalen var ovre, fordi hun kunne nok godt finde lidt bøger på lageret til os… 

 

Mailen blev sendt, og Rikke fra forlaget ringede til mig. Hun havde undersøgt lidt, og der var jo både 

vuggestue, børnehave og skole, så om det kun var børnebøger jeg var interesseret i? Her hjalp pigerne 

mig med at forklare om samarbejdet mellem alle afdelinger, skolevenlæsning, valgfag og alle de krea-

tive lærere. Vi havde en god snak, og vi blev lovet en pakke indenfor et par uger.  

 

Og sådan gik det til at Mammen Fri fik doneret ca 40 kg nye bøger i god kvalitet for alle aldre og inte-

resser. Plus en kæmpe stak bogmærker og lidt flere malebogssider.  

 

Tusind tak til Forlaget Petunia! 

Ea  

 

Udmeldelser 

I sidste torsdagsbrev glemte jeg at meddele, at vi har fået en udmeldelse fra Josefine fra 1. klasse. I 

sidste uge fik vi så også en udmeldelse fra søskendeparret Monica og Malou, som går i hhv. 2.- og 

3.klasse. Vi ønsker alle 3 piger held og lykke fremover. 
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Skolemad 

Der har været en del forvirring omkring skolemad, siden vores tidligere leverandør stoppede. Der findes 

2 udbydere af skolemad, som på en eller anden måde begge havde lavet aftale med ”Ellas Køkken” om 

at skulle levere til MammenFri. Det kunne jo ikke lade sig gøre, så jeg har kontaktet de forskellige steder 

for at finde en løsning. Det er der fundet nu, og udbyderen bliver SKOLEMAD.NU.  

Herunder kan I læse en besked fra skolemad.nu, og vedhæftet dette torsdagsbrev er der en udførlig 

brugervejledning. 

 

Nyt fra Skolemad.nu 

 
Mulighed for levering af madpakker i det nye skoleår 22/23. 

Skolemad.nu ønsker alle elever velkommen på skolemad.nu. 

Vi og vores leverandør glæder os til at levere friske madpakker. 

Jeres leverandør er Ellaskøkken, maden bliver som altid pakket portionsvis og leveret i thermotasker/kasser – 

en til hver klasse. 

 

Bestilling foregår på skolemad.nu eller via vores nye app skolemad.nu med det grønne æble, hvor det er muligt 

at bestille hver torsdag og fredag, med opstart fra den 24/10 Uge 43. 

Bestillingsfristen er kl. 05.00, med levering samme dag. 

 

Hvis du ikke allerede har en bruger, kan du se i vedhæftede brugermanual, hvordan du opretter dig og bestiller 

mad. 

 

Link til log-ind på Skolemad.nu: https://bestil.skolemad.nu/log-ind 

Link til Skolemad.nu hjemmesiden: https://www.skolemad.nu/ 

 

 

Med venlig hilsen 

Nicolaj Vestergaard 
  

 
  
Teglvænget 29 
7400 Herning 
  
Tel. 71 99 88 82 (Hovednummer) 

 

 

Åben Skole 

Torsdag den 3. november holder vi igen åben skole på MammenFri. Vi starter skolen kl. 16.00 og 

slutter skoledagen kl. 19.00. Mammutten holder naturligvis åbent hele dagen indtil kl. 16.00. Alle 

elever i 0.-3. klasse må benytte Mammutten denne dag, også selvom man ikke er tilmeldt. 

 På denne dag er forældre, bedsteforældre og andre interesserede meget velkomne til at komme og se 

en skoledag på MammenFri. Hvis I kender nogen, som måske har interesse i at flytte deres børn til 

MammenFri, så tag dem endelig med denne dag.  

Programmet/skemaet for dagen kommer senere på mail til kan ses herunder. 
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Tidspunkt 0.-1.kl. 2.-3.kl 4.-5.kl. 6.-7.kl. 8.-9.kl. 

16.00-

16.10 Morgensang for alle i Mellemrummet (MK) 

16.10-

16.45 Dansk( LS- JM) Idræt (AB, CR) Dansk (HS) Engelsk (JI+LJ) Naturfag (Pia+LK) 

16.45-

17.20 

Idræt (LS-JM) 

gym.sal Dansk (AB-CR) Historie (HS+JI) 

Naturfag 

(LK+LJ) Dansk (Pia) 

17.20-

17.40 Spisepause 

17.40-

18.15 

Matematik (LS, 

CR) Matematik (AB-HS) Håndværk-Design (JM) Dansk (LJ+JI) 

Matematik 

(LK+Pia) 

18.15-

18.50 

Emne (LS-JM-

AB-CR) Emne (LS-JM-AB-CR) Idræt (HS+LK) Tysk (Pia+LJ) Musik (JI) 

18.50-

19.00 Fælles afslutning (MK) 

 

 

Nyt fra Sofie  

Motionsuge er godt i gang og det er en fornøjelse at se den energi som både store og små lægger i det. 

Der er allerede blevet cyklet og løbet mange kilometer og motorikken er blevet udfordret med både air-

track og puslespilsløb. I morgen fredag er det sidste dag i motionsugen og der skal alle børnehavebørn 

og store vuggestuebørn ud og løbe sammen om skolen, mens de mindste hepper. Husk derfor at give 

jeres børn tøj på der er rart at bevæge sig i.  

 

I næste uge er det efterårsferie og mange af jer holder ferie. Husk at melde ind hvis I har ændringer til 

pasning eller jeres barn tager en ekstra feriedag, så vi ikke bruger unødige ressourcer på forkerte 

tidspunkter.  

Personale:  

I børnehaven har vi desværre Marie-Louise sygemeldt og har derfor i stedet Emma inde som fast vikar 

i hendes timer. Emma har vi haft i huset som vikar siden sommerferien og hun kender derfor efterhånden 

både børnene og jer forældre.   

Vi har også fået en ny tilkalde vikar i huset. Hun hedder Laura og hun glæder sig til at møde jer.   
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Nyt fra vuggestuen 

Hvor er det skønt at være fuldtallig i vuggestuen igen, sygdommen er endelig på retur - vi har taget nogle 

stille dage så alle har haft mulighed for at komme tilbage og lande igen, ingen tvivl om det har været en 

hård omgang for de små.  

 

Sengetøj: I må meget gerne tage sengetøj med hjem til ferien og få det vasket😊 

 

Lange negle: Mange har lange negle, vi vil gerne opfordre til, at få dem klippet - de kradser meget 

hårdt😉  

 

Efterårsferie: Rigtig god ferie til alle dem, der holder ferie😊 

Ofte så er efterårsferien en god målestok for flyverdragter og andet vinter tilbehør. - tjek temperaturen 

vi vil gerne have flyverdragter når, der er under 10 Gr, dog er det en fordel i overgangsfasen at have både 

flyverdragt og termotøj på rummet - vi er tidlig ude om formiddagen, hvor der ofte er koldere end de 

lune eftermiddage.  

 

Forældremøde: Til jer der desværre ikke kunne deltage i forældremødet, så var en bøn fra os, at i åbner, 

hvad der kan åbnes hjemmefra i madkassen, at frugt og grønt er skåret ud så jeres barn selv kan spise 

det og æg osv. er pillet hjemmefra 😊 

 

Nyt fra Børnehaven 

Vores motionsuge blev skudt godt i gang, for alle i børnehaven. Det er dejligt at se hvordan 

børnene, gør deres bedste for at udføre de forskellige aktiviteter, ud fra deres individuelle 

udviklingsniveau. De syntes det er sjovt at være med til at bevæge sig, og der kommer mange smil 

fra deres læber i løbet at motionsdagene. 

Ældstegruppen syntes det er spændende at tilbringe det meste af motionsugen sammen med 

børnene på skolen. Ligeledes har Yngstegruppen nydt tiden sammen med vuggestuen, samt 

personale derfra. Det giver meget at kunne mærke, at man er en del af et større fællesskab. 

I morgen ligger vi en masse energi i Mammenfri løbet, og vi glæder os til at se børnenes succes på 

løbeturene rundt om skolen. 

 

Når meget af børnenes dag forgår i bevægelse og leg, hvor der er mange lyde, har vi som voksne 

på stuen fokus på, at afslapning og stilhed også indgår i løbet af dagen. Om morgenen leges der 

stille på stuen, for at give alle de børn der kommer, en mulighed for at lande i rolige omgivelser. 

Nogle børn har brug for disse stille morgener inden dagen går i gang, med et meget højt 

aktivitetsniveau. Ligeledes, når vi holder afslapningen om eftermiddagen, gør vi det for at give alle 
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en mulighed for stilhed og ro. Vi øver nemlig at komme helt ned, og mærke vores egne kroppe. 

I som forældre må gerne komme i dialog med jeres børn, om vores stille morgener på stuen og 

vores afslapning. 

Vi ønsker alle børn og forældre en rigtig god efterårsferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra 

Mammutten 

Tusind tak for opbakningen til “Bag for en sag”- kaffedagen. Vi samlede 1465kr ind til katastroferamte 

børn.  

Vi besluttede også, at vi godt kan bage sammen med børnene nogle eftermiddage, her i den kommende 

mørke og kolde årstid.  

Om mandagen hvor vi har bål og laver eftermiddagsmaden på bål, bliver klokken nogle gange hen mod 

15, før der bliver serveret. Det er meget blandet hvad vi finder på: Supper, pasta og pølser, pizza osv.   

 

Vi har brug for forældre-hjælp: Hvem vil bruge en eftermiddag på, med økse?, at hakke/flække noget 

af vores nye (store, tykke, lange) brænde, så vi nemmere kan tænde op?  

 

Åben skole:  

Onsdag den 03. november har vi ”Åben Skole”. Det betyder at skoledagen flyttes til om aftenen og at 

flere børn måske derfor har brug for pasning i Mammutten i løbet af dagen. I må meget gerne give besked 

til Mammutten, om jeres barn kommer i Mammut denne dag og i hvilket tidsrum.  

 

Mammutten ønsker sig en PlayStation 4 med spil til et nyt hyggehjørne. Hvis I har en i overskud til en 

fair pris så kom gerne og sig til😊 
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Rengøring 2022-23 
 

41 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen 

41 Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Steensig 

42   
42 Jeanett Mørk Jens Basstrup 

43 Sidsel Bodekær Clausen Steffen Dannemann Heerwagen 

43 Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 

44 HOVEDRENGØRING HOVEDRENGØRING 

45 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen 

45 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 

46 Adela Anette Andersen Brian Low 

46 Abbigail Jane Andersen Christian Andersen 

47 Frieda Frantz Jensen Allan Jensen 

47 Karin Glerup Levring Anders Levring 

48 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam 

48 Mette Jensen Henrik Nielsen 

49 Maria L.Thomsen Lars B. Thomsen 

49 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 

50 Lise Marie Sørensen Finn Sørensen 

50 Bente Bonderup Lars Christensen 

51 Mette Blumensaat Erik Dalby 

51 Susanne Graversen Martin Hansen 

1 Maj-Britt Nørskov Krag Niels Christian Balslev Krag 

1 Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund 

2 Lene Præstgård Smed Søren Smed 

2 Marie Lund Gardar Lund 

3 Dorthe Pedersen Karl Jerrik Lynge Lebeck 

3 Helle Skovkær Dynes Skovkær 

4 Stinne Juhl Navntoft Dennis Juhl Navntoft 

4   

5 HOVEDRENGØRING HOVEDRENGØRING 

6 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 

6 Lars Steentoft  
7 Louise Maagaard Anders Maagaard 

7 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

8 Christina S. Krogsgaaard Jensen Bent Sølvsten  

8 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 

9 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 

9 Nina Havmand Torben Havmand 

10 Lars Steentoft  
10 Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen 

11 Karen Kold Thomas Kold 
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11 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen 

12 Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Steensig 

12   
13 Jeanett Mørk Jens Basstrup 

13 Sidsel Bodekær Clausen Steffen Dannemann Heerwagen 

14 Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 

14 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen 

15 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 

15 Adela Anette Andersen Brian Low 

16 Abbigail Jane Andersen Christian Andersen 

16 Frieda Frantz Jensen Allan Jensen 

17 Karin Glerup Levring Anders Levring 

17 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam 

18 Mette Jensen Henrik Nielsen 

18 Maria L.Thomsen Lars B. Thomsen 

19 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 

19 Lise Marie Sørensen Finn Sørensen 

20 Bente Bonderup Lars Christensen 

20 Mette Blumensaat Erik Dalby 

21 Susanne Graversen Martin Hansen 

21 Maj-Britt Nørskov Krag Niels Christian Balslev Krag 

22 Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund 

22 Lene Præstgård Smed Søren Smed 

23 Marie Lund Gardar Lund 

23 Dorthe Pedersen Karl Jerrik Lynge Lebeck 

24 Tia Izabel Ahrnkiel  
24 Stinne Juhl Navntoft Dennis Juhl Navntoft 

25   

25 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 

26 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 

26 Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen 

27 Louise Maagaard Anders Maagaard 

27 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

28 Nina Havmand Torben Havmand 

28 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 

 
Blåt Område er hele den øverste etage. Dvs. Mødelokale, det øverste af mammutten, Krea og 8.-9.kl. 
Rødt Område er mammutten i stueplan samt trapperne op til 1 sal og gymnastiksalen. samt den mellemgang 
der er ved toiletterne på skolen. 
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