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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 01.12.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Fredag den 2. december Æbleskiver og julehygge for Mammutbørn 

Søndag den 4. december Juletræsfest i Mammen Forsamlingshus 

Onsdag den 7. december Indskrivning til kommende bh.kl. 

Onsdag den 7. december SYNG – SPIS – SNAK  

Fredag den 9. december Julebanko i Mammutten 

Onsdag den 14. december Fagdag i skolen 

Onsdag den 14. december Julefrokost for vuggestue og børnehave 

Torsdag den 15. december Lucia (Se længere nede) 

Torsdag den 15. december Næste torsdagsbrev 

Torsdag den 22. December Sidste skoledag før jul. Hele MammenFri går i kirke kl. 11.30. 

Torsdag den 22. december Kor til Omvendt julekalender (læs længere nede) 

Fredag den 23. december Ferie sampasning for vuggestue, børnehave og Mammut 

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 
 

VIGGO 

Vi er nu kommet lidt længere med at skulle indføre Viggo som kommunikationsplatform på 

MammenFri. Der mangler dog stadig lidt i opsætningen, før vi kan lancere det for jer. Vi forventer dog, 

at vi vil sætte det i gang lige før eller måske lige efter juleferien. Der skal selvfølgelig nok komme info 

ud, når det sættes i gang. 

 

Juletræsfest i Mammen Forsamlingshus 

Husk at Mammen Forsamlingshus inviterer til juletræsfest søndag den 4. december. Tilmelding skal 

ske senest den 2. december til Mette Nielsen: 26985479 eller til Nadja Jørgensen: 51341182 
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SYNG – SPIS – SNAK 

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

 

Onsdag d. 7. december 2022  kommer 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 fremfører et par Benny Andersen viser, 

 

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 på mandag d.5/12 

 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! 

 

Næste arrangement i 2023 bliver onsdag den 1. februar, hvor Marie Frank duo bliver en del af 

arrangementet.  

 

Venlig hilsen 

MammenFri og MamMusen 

Dynes Skovkjær 

2337 1447 

dynes.skovkjaer@gmail.com 

 

Venlig hilsen 

Dynes Skovkjær 

 

 

Nye pedeller 

Vi har nu fået ansat en ny pedel og en ny pedelmedhjælper. Som pedel har vi ansat Torben Berg 

Kristensen. Torben har tidligere været ansat som pedel på Lemming Friskole. Som pedelmedhjælper 

har vi ansat Thomas Agerskov. Thomas har faktisk været på MammenFri før i virksomhedspraktik. Vi 

glæder os til samarbejdet og byder både Torben og Thomas velkommen. 
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Hærværk 

Vi har i et tidligere torsdagsbrev skrevet, at vi har haft nogle tilfælde af hærværk udenfor skolens 

åbningstid. Det har vi diskuteret i bestyrelsen og er nu blevet enige om, at vi sætter 

overvågningskameraer op. De bliver sat op i nærmeste fremtid. 

 

Skole 

 
Lucia 

Torsdag d. 15. december har vi Lucia-arrangement på skolen og i kirken. Eleverne i 4./5. vil gå 

Luciaoptog og læse legenden om Lucia i kirken fra kl. 18.30. Derefter er der “De ni læsninger”, hvor 

de kommende konfirmander på skift vil læse centrale steder i biblen højt. Ind imellem vil der være 

fællessalmer, og 4./5., 6.-7. og 8.-9. klasse vil fremføre en sang hver. 

Aftenen sluttes af på Mammen Friskole med gløgg og æbleskiver. Arrangementet slutter omkring kl. 

20.30. 

Fredag morgen vil 4./5. klasse gå Luciaoptog på skolen og i børnehave/vuggestue. 

 
Ferieplan for næste skoleår 

Herunder kan I se, hvordan feriedagene er placeret til næste år. Der skal være 200 skoledage hvert år, 

og da vi har en skolelørdag samt stopper en dag senere end øvrige skoler før jul, holder vi allerede 

sommerferie den 26. juni, hvor andre skoler først stopper den 28. juni.  

 

1. skoledag mandag den 14.08.2023 

Efterårsferie Uge 42 2023 

Afslutning før jul torsdag den 21.12.2023 

1. skoledag efter jul Onsdag den 03.01.2024 

Vinterferie Uge 7 2024 

Påskeferie Uge 13 + mandag den 01.04.2024 

Store Bededag Fredag den 26.04.2024 

Kristi Himmelfartsdage Torsdag og fredag den 09.-10.05.2024 

2. pinsedag Mandag den 20.05.2024 

Grundlovsdag  Onsdag den 05.06.2024 

Sidste skoledag før sommerferien Onsdag den 26.06.2024 

  
Husk vi har skolelørdag den 25.05.2024 

 

Sidste skoledag før jul den 22. december 

 

Her er planen for sidste skoledag før jul. Vi  

kl. 8.25 - 8. 45 - Morgensang  

(6.-9. klasse laver julefrokost)  

kl. 10.00 - Julefrokost i gymnastiksalen   

 Vi spiser - synger sange  

kl. 10.30 - Julemændene kommer på besøg med lidt godter  

kl. 11.15 -  Afgang til kirke  

KL. 11.30 - Kirke  

Kl. 12.15 - Frikvarter ( Oprydning) ( fredags oprydning)   

Kl. 12. 45 - Fælles afslutning  
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Kor til omvendt julekalender 

I forbindelse med ”Omvendt Julekalender” har vi været så heldige, at Helle og Dynes igen i år vil lave 

et julebørnekor. 

Som nogle af jer sikkert husker, har vi før haft et julekor, som har sunget i Meny og samlet ind til 

Omvendt Julekalender.  

Da der ikke længere er nogen Meny, har vi lavet en aftale med SuperBrugsen.  

I år bliver det først, når børnene har fået juleferie, nemlig torsdag den 22. december kl. 16.30-17.00.  

Alle skal selv sørge for at komme frem og tilbage til SuperBrugsen på dagen.  

Aftal evt. samkørsel. Vi laver en facebook-gruppe til praktisk information.  

Meld gerne tilbage til Karl-Bertil og Knud-Laurits' mor, Helle (tlf.: 5131 9018), hvis jeres barn vil 

være med i julekoret. SuperBrugsen honorerer deltagerne med en slikpose.     

De bedste julehilsner 

Helle & Dynes Skovkjær 

 

Reminder om Omvendt julekalender fra sidste torsdagsbrev: 

Kære forældre på MammenFri. 

Vi har igen i år valgt at være med i SOS Børnebyernes Omvendt Julekalender. 

I hele december måned åbner vi sammen hver morgen en ny, lærerig videolåge i kalenderen, og ser en 

film om et fattigt barn forskellige steder i verden.  

Filmene handler om Børns Rettigheder og ønsker for en bedre fremtid. 

Omvendt Julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen handler i høj grad 

også om at give og være gode ved hinanden. Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne i løbet 

af juletiden udfører ’gode gerninger derhjemme – for eksempel ved at rydde op på sit værelse, 

skrive et sødt kort til mormor, gå en tur med hunden, dække bord eller feje blade sammen i indkørslen. 

Sådan gør I: For de gode gerninger kan eleverne få lidt mønt med hjemmefra og lægge i skolens 

indsamlingsbøtter eller, I kan lave overførsel til MobilePayBox MammenFri Omvendt 

Julekalender 2022. I skal blot skrive nummer: 7005LR ,og I vil kunne se navnet Omvendt 

Julekalender, som ejer af boxen. Det er selvfølgelig frivilligt, hvor meget I som forældre ønsker at 

støtte med.  

Pengene, som eleverne samler ind, går til at hjælpe forældreløse og fattige børn med at få et trygt hjem 

og en kærlig familie. Børnene kommer i skole og får en helt almindelig hverdag med læring, leg og 

skolekammerater. Når eleverne gør gode gerninger og samler ind, er de med til at gøre en stor forskel 

for udsatte børn ude i verden, der ikke har nogen voksne til at passe på dem.  

Omvendt Julekalender er med til at sætte fokus på de børn, der ikke har så meget, og kalenderen giver 

eleverne mulighed for at gøre noget helt konkret for at hjælpe børn i nød. 

Der bliver igen i år en julebørnekor ved Helle og Dynes, som synger penge ind til indsamlingen. 

Mere info kommer senere. 

Tak fordi du gør en forskel for forældreløse og udsatte børn! 

Bedste julehilsner 

Lærerne på MammenFri 
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Nyt Fra Sofie 

Så blev det endelig den 01. december. Julestemningen begyndte allerede at brede sig i går til 

juleklippedag, hvor rigtig mange bedsteforældre, forældre og andre deltog i juleklip med børnehaven og 

sammen med den store børnehavegruppe.   

I sidste uge afhold vuggestue og børnehaven fernisering over deres emne ”Trolde”. Både store og små 

havde glædet sig rigtig meget til dagen og arbejdet hårdt for at komme i mål. Tusinde tak til jer alle, 

både forældre og bedsteforældre for den store opbakning når vi laver noget i huset, det er virkelig dejligt 

at mærke.  

Julemåneden er fuld af arrangementer i de forskellige grupper, så husk at holde øje med de forskellige 

datoer.  

Husk at den 23/ 12 og den 02. januar er fællespasning, for dem som er tilmeldt. Meld fra i så god tid 

som muligt, hvis jeres barn er tilmeldt og ikke kommer alligevel.  

 

 

Nyt fra vuggestuen 

December: Endelig blev det december måned, vi glæder os til, at fordybe os i jule kreativiteter, nisse 

historier og en masse finurlige ting som jo bare sker i sådan en december.  

Vi kan høre Nissen er flyttet ind hos mange børn allerede og det har givet skønne samtaler, mange grin 

og ikke mindste store øjne hos nogle børn😊 

 

Juletræ: Vi søger fortsat et lille og mellem juletræ i vuggestuen:-)   

 

Bedsteforældredag: Tak for en dejlig bedsteforældredag, selvom vi kun deltog fra sidelinjen summede 

huset af snak, grin og skønne mennesker og det er en dejlig dag, at være en del af.  

De store i vuggestuen deltog og nød dagen i børnehaven.  

 

Farvel: Vi har sagt farvel til Eik og hans familie, vi siger tak for lån af jeres skønne dreng og ønsker alt 

mulig held og Lykke fremad😊 

 

Nye børn: Vi får besøg af Vitus som er lillebror til Felix i børnehaven og Milo og Lukas på skolen, han 

starter i Lillegruppen efter jul, vi glæder os til at lære dig at kende. Derudover kommer Amanda også på 

besøg - Amanda bliver 2 år til februar og starter derfor i Mellemgruppen vi glæder os meget til at lære 

dig og din familie at kende.  

 

Hverdagen: Intet nyt er godt nyt i hverdagen - vi er omringet af skønne børn, der nyder dagen i 

vuggestuen, skøn harmonisk gruppe med skøn energi, der trives og nyder at komme i vuggestuen.  

Tak til jer forældre for den tillid i hverdag viser os når i aflevere jeres små poder hos os.  
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Nyt fra børnehaven 

Der skal lyde en stor tak til alle, for jeres opbakning gennem projektet og fremmøde til vores udstillingen 

om Trolde. Børnene var spændte og viste begejstring som udstillingen tog form. Det var en dejlig dag, 

som blev til ved jeres hjælp. Vi glæder os over, I tog jer tid til at komme.  

 

Så blev det december, måneden hvor vi er kreative med saks, limpistol, genbrugsmaterialer, glimmer og 

hygge. Børnene er i gang med at lave julepynt til den kommende julefest i forsamlingshuset. 

Det er også tiden, hvor vi skal lave små hemmeligheder til jer forældre, så ikke for mange nysgerrige 

spørgsmål til børnene 

Den 14. dec. holder vi traditionen tro julefrokost for børnene i børnehaven, så denne dag skal de 

kun have en lille madpakke med til om formiddagen. 

Mange børn har fået flyverdragter på deres rum, hvilket er rigtig fint. Men desværre er der også børn der 

nu mangler deres termo- og regntøj samt termostøvler. 

Vi er ude så meget det er muligt, og termo- og regntøj er at foretrække, de dage der er mildt i vejret og 

det regner. Flyverdragterne holder ikke vandet ude. 

Vi vil også gerne opfordre til, at I forældre gennemgår barnets garderobe hver dag, så evt. vådt overtøj 

kommer med hjem og tørrer til dagen efter. 

Nyt er, at vi i den kommende periode forsøger os med at holde vores morgensamling ca. kl. 8:30. Herved 

skaber vi mulighed for små lege-og læringsfællesskaber i et længere tidsrum om formiddagen. Vi håber 

også på, at denne ændring i højere grad, vil give børnene mere ro til fordybelse. 

Glædelig december  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Mammutten  

Vi er så småt gået i gang med at lave julegaver. Vi ønsker os rene syltetøjsglas. Der vil også være flere 

dage frem mod jul, hvor man kan lave smykker. Det er ikke kulden som holder os inde på bål-dag, det 

er mere det vand som blæser ned fra himlen. Vi glæder os til frost og sne, så vi kan holde varmen ved 

bålet og få lavet noget lækkert bål-mad.  

Husk at forældre altid er velkomne til at sætte sig og nyde stemningen, når de henter.  

Vh Monique, Maria og Christine  
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Rengøring 2022-23 
 

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 

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 
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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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