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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 01.12.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 15. december Lucia  

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 

Mandag den 2. januar Mammut, børnehave og Vuggestue starter 

Tirsdag den 3. januar Første skoledag efter jul. 

Torsdag den 5. januar Næste torsdagsbrev 

  

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 

På mandag kommer der en mail ud om opstart af Viggo. Viggo er vores nye kommunikationsplatform. 

Vi kommer til at bruge Viggo til mange forskellige former for kommunikation ( daglige beskeder, 

torsdagsbreve, planlægning af skole-hjem samtaler, sygemeldinger og meget mere). I skal være 

opmærksomme på, at for nogle familier har vi kun en mailadresse. I så fald får man også kun en 

adgang til Viggo. Hvis man vil have, at begge forældre kan tilgå Viggo, så skal vi have en mailadresse 

på begge forældre. Denne må I meget gerne sende til mig senest mandag kl. 12.00. 

 

Husk lyset i mørket!!! 

Jeg er blevet kontaktet af nogle frustrerede bilister, som om morgenen har kørt forbi elever på 

MammenFri, som var på vej på cykel til skole uden baglys og reflekser. Det er meget farligt, og jeg vil 

derfor kraftigt opfordre alle til at tjekke børnenes cykler for lys og ved samme lejlighed sørge for, at de 

også har tydelige reflekser. Det sidste gælder også fodgængere.  
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SYNG – SPIS – SNAK 

Næste arrangement på MammenFri i rækken af Syng, spis og snak  bliver onsdag den 1. Februar 

2023, hvor Marie Frank duo bliver en del af arrangementet.  

 

Kort efter nytår begynder vi salget af billetter. 

Prisen bliver 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn. 

Det er muligt at blive skrevet op til billetter allerede nu. 

 

Arrangementet bliver med fællessang og spisning, som vanligt, og går så over i en times koncert og 

snak med fokus på fællessang. 

 

Marie Franks danske sange er i høj grad inspireret af danske klassikere, højskole- og morgensange. 

 

Marie Frank udgav i 2015  albummet ”Kontinua” med sange på dansk. 

 

 

Venlig hilsen 

MammenFri og MamMusen 

 

mammenfri@mammenfri.dk  

61 69 57 50 (MammenFri) 

 

Dynes Skovkjær 

2337 1447 

dynes.skovkjaer@gmail.com 

 

 

Skole 
 

Sidste skoledag før jul den 22. december 

Juleafslutning 

Årets sidste skoledag bliver et brag af en julefest.  

Eleverne skal nemlig til julefrokost - så ingen madpakker denne dag. Eleverne skal medbringe egen 

tallerken, bestik og drikkedunk med vand.  

Måske kommer julemanden med sine nisser forbi.... 

 

Foredrag af Ole Sloth 

Ole Sloth vender hjem til MammenFri tirsdag d. 20/12 - 22 kl. 8.25.  

Ole er hjemvendt efter 26 mdr. tjeneste i Forsvaret hos Slædepatruljen Sirius. Ole har en masse gode 

oplevelser og billeder som han gerne vil dele med  andre unge mennesker. 

 

Ole fortæller: 

Det var en stor oplevelse med masser af mentale og fysiske udfordringer i form af snestorme, væltede 

slæder, hundeslædekørsel i vanskelige forhold, isbjørne, ulve og isolation med en makker i optil 5 mdr. 

ad gangen. 
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Ole gik på Mammen skole og fortsatte sin gang her til 8.klasse, hvor han gik ud i år 2008. 

Vi glæder os meget til at høre ham fortælle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kor til Omvendt julekalender 

For 6. år i træk samler eleverne på MammenFri ind til SOS-Børnebyerne gennem projekt Omvendt 

Julekalender. Selve projektet, der bl.a. involverer den kendte børne-tv-vært, Mille Gori, oplyser danske 

børn om vilkårene og hverdagen for børn i andre lande, der ikke er så privilegerede, som vi er her i 

Danmark. Børnene får gennem projektet en forståelse for, at julen handler mere om at give, end om at 

få. På MammenFri er det lærer, Lisbeth Stein, der er tovholder på indsamlingen.  

Ligesom før Corona-pandemien har forældreparret Helle og Dynes Skovkjær samlet et julekor af børn, 

som synger penge ind til SOS-Børnebyerne. I år optræder Julekoret i SuperBrugsen torsdag d. 22. 

december kl. 16.30, hvor de handlende kan få en dejlig før-juleoplevelse og forhåbentligt putte lidt 

småpenge i indsamlingsbøssen. I år består Julekoret af ca. 15 børn fra 1.-9. klasse  

 

 

Venlig hilsen 

 

Helle Skovkjær 

Tlf.: 51319018 
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Udmeldelse 

Vi har fået en udmeldelse fra Emil Nørgård, som går i 8. klasse. Emil skal starte på Bjerringbro Skole. 

Vi takker for samarbejdet og ønsker Emil held og lykke på den nye skole. 

 

Indmeldelse 

Vi får efter nytår en ny elev i 6. klasse. Det drejer sig om Mai Sofie Søgaard, som skal starte i 6. klasse. 

Vi byder Mai og hendes mor velkommen til MammenFri og glæder os til samarbejdet.  

 

Nyt fra Sofie 

Julen står for døren og vi har nu kun en enkelt uge tilbage inden julefreden sænker sig og et nyt år er på 

vej.  

På torsdag er det sidste almindelige dag i børnehaven og vuggestuen, her går børnehavebørnene i kirke 

og hygger med risengrød. Fredag den 23.12.22. og den 02.01.23 er der sampasning for de børn der er 

tilmeldt. Husk fortsat at melde ind hvis I alligevel ikke har brug for pasning.  

Tak for et rigtig godt samarbejde med jer alle i året der er gået, det er en fornøjelse at være sammen med 

jeres dejlige børn hver eneste dag. Jeg håber at I alle får en rigtig dejlig og velfortjent juleferie og et 

dejligt nytår.  

Vi glæder os til at se jer igen i det nye år😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra vuggestuen  

Hverdagen: Der er godt gang i den, vi synger, danser, spiser pebernødder og nyder magien.  

Og hvor heldig har man lov at være når alt udenom os er dækket af sne - til stor glæde for børnene.  

Vi har haft en skøn julefrokost, hvor vi har smagt på mange lækre ting, nydt fællesskabet og fået 

chokolade af nissen😊 

 

Farvel: Vi siger farvel til Fiona, Amie, Magnus og Magne, som alle skal i børnehave efter juleferien.  

Vi er så heldige at Fiona, Magnus og Amie skal fortsætte i MammenFri børnehave. Det er skønt at få lov 

at fortsætte med at følge dem og vi vil nyde hvert eneste kram og hej vi får af dem når vi fortsat mødes.  

Magne skal starte i børnehave i Bjerring, vi ønsker dig og din familie alt muligt held og lykke:) 

Det er 4 store skønne børn, som alle er helt klar på børnehavelivet.  

Vi kommer til at savne jer og jeres forældre - tak for den store tillid i har vist ved at vi har måtte være så 

stor en del af jeres børns liv😊  

 

Nye grupper: Når de store børn skal videre, så sker der forandring i børnegruppen.  

Det er nogle andre, der nu er de store - dem man spejlede sig i er væk og med forandringer kommer nye 

krav, forventninger og tiltag. 
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Vi starter stille op efter jul og forbliver som vi er nu i grupperne, men efterhånden som børnene er landet 

i vuggestuen igen så ændre vi lidt på grupperne og vil igen som voksne rulle på stuerne.  

 

Julerengøring: Nu nærmer juleferien sig, noget vi alle både børn og voksne ser frem til:) 

Vi vil gerne i tømmer alt når i går på ferie - sengetøj, sutter, tøj osv., så alt kan rengøres og kommer frisk 

tilbage. En kærlig reminder om, at vi i kasserne ønsker 3 af alt gerne tilpasset årstiden dvs. 3 undertøj, 

strømper, trøjer og bukser - så har vi nemlig altid når uheldet er ude.  

 

Glædelig jul og godt nytår: Sidste men ikke mindste ønsker vi jer alle en glædelig jul, samt et godt og 

lykkebringende nytår. 

Tak for et dejlig år, hvor vi som altid er meget glade for, at I hver eneste dag viser tryghed og tillid når I 

til os aflevere jeres guld. Tak for et dejligt samarbejde, hvor i kommer til os når der er noget, der ønskes 

ændret og I roser os for det vi gør - af hjertet tak det betyder meget for os.  

Tak for jule lækkerier og tanker til os voksne i er altid så betænksomme.  

Pas på hinanden og nyd tiden, hvor ro og nærvær er i fokus.  

 

 

Nyt fra børnehaven 

Her i børnehaven er vi godt i gang med julehyggen i december måned. I går havde vi julefrokost med 

lækker mad og et flot pyntet bord. 

De sidste dage i børnehaven inden ferien skal vi både se Lucia optog, i kirke og lave vores 

hemmeligheder færdige. 

Udenfor er julestemningen også god med alt den dejlige sne der er faldet. Vi har kælket og lavet store 

snebolde, is-lygter samt isskulpturer, i det her vejr kan man komme til at fryse fingrene så husk de 

varme handsker eller vanter! 

Nu hvor dette er årets sidste torsdagsbrev vil alle vi voksne i børnehaven sige tusinde tak for et dejligt 

år.  

Vi glæder os til at se jer tilbage i huset igen i januar hvor vi også siger velkommen i børnehaven til 

Fiona, Magnus, Amie, Christine og Charlie. Vi glæder os rigtig meget til at lære jer og jeres familier at 

kende.  

Med det vil vi ønske alle børn og forældre en god jul og et godt nytår😊 

 

Julehilsner Dorthe, Kristina, Emma og Marie-Louise 
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Nyt fra Mammutten  

Vi ønsker alle en glædelig jul, fra en Mammut med glade og søde børn, der leger godt. De spiller spil, 

er kreative og leger ovenpå. De spiller fodbold og bruger gymnastiksalen. Vi synes det går rigtigt godt. 

Mange børn har lavet julegaver som I skal huske at få med hjem.  

Vh Monique, Maria og Christine 

 

 

Rengøring 2022-23 
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 Maja Hansen Nicholas Pulman 

5 HOVEDRENGØRING HOVEDRENGØRING 

6 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 

6 Lars Steentoft  
7 Louise Maagaard Anders Maagaard 

7 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

8   

8 Christina S. Krogsgaaard Jensen Bent Sølvsten  

9 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 
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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 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 

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   
24 Stinne Juhl Navntoft Dennis Juhl Navntoft 

25 Maja Hansen Nicholas Pulman 

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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