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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 05.01.2023  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Den 20.-21. januar Visionsdøgn i bestyrelsen 

Uge 4 Naturfagsuge for 8.-9. klasse 

Onsdag den 1. februar Syng-Spis – Snak med Marie Frank 

Torsdag den 2. februar Næste torsdagsbrev 

Uge 6 Skolefestuge 

Torsdag den 9. februar Skolefest 

  

  

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 
 

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.  

 

Billetter købes ved indbetaling til MobilePay Box 9630AR 

 

Voksne 90,- kr.  Børn 30,- kr. 

 

Vi begynder kl. 17 med fællessang.  

Efter spisning af pizza bliver der en times koncert og snak ved Marie Frank Duo med fokus på 

fællessang. 

 

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

 

 

 

Hovedrengøring 

 

Hovedrengøringen er flyttet til uge 8 i stedet for uge 5. I starten af næste uge vil der komme en plan ud 

om hovedrengøringen. 

 

 

 

Skole 
 

Ny elev 

Vi har igen fået en indmeldelse fra en ny elev, og det er endnu engang en pige til vores 6. klasse. Det 

drejer sig om Celina Christensen. Celina vil starte 30. januar. Vi glæder os til samarbejdet med Celina 

og hendes familie. 

 

Skolefestuge og skolefest 

I uge 6 har vi vores traditionsrige skolefestuge og vores lige så traditionsrige skolefest om torsdagen. 

Det er vores 6.-7. klasse, som skal fremføre et teaterstykke for os, men de får hjælp til lys, lyd mm af 

vores 8.-9. klasse. I næste torsdagsbrev vil der være yderligere info om ugen; men husk at sætte kryds i 

kalenderen den 9. februar til skolefesten. Skolegruppen i børnehaven skal også være opmærksomme på, 

at de er inviterede til skolefesten. Desværre har vi kun plads til forældre og de børn, som går på skolen 

eller er i skolegruppen. Hvis bedsteforældre, andre søskende eller andre interesserede i det hele taget 

gerne vil se stykket, så er der generalprøve om onsdagen. Dette vil der også komme særskilt besked om. 

 

 

Besked fra Lisbeth 

 

Kære ALLE børn, forældre og kollegaer. 

 

Så nærmer tiden sig med raske skridt, hvor jeg skal takke af for denne gang. 

Jeg har gennem længere tid arbejdet for både MammenFri og hjemme i vores egne firmaer. 

Dette har betydet, at jeg har fået alt for meget arbejde. Derudover har jeg også den meget lange køretur 

og tiden, som her medgår. Jeg kan derfor ikke længere kan få enderne i hverdagene til at nå sammen. 

Det har ikke været en let beslutning, og den har været undervejs i et stykke tid. 
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Jeg har været glad for at være lærer på MammenFri, og vil gerne takke ALLE for de mange timer, og 

det gode samarbejde. 

Min sidste arbejdsdag er tirsdag den 31. januar. 

 

Måske vores veje krydses en anden gang. 

Jeg ønsker ALLE og MammenFri det bedste i fremtiden. 

Jeg vil savne jer. 

 

De bedste Hilsner 

Lisbeth Stein 

 

 

Vinterfest 

Til dette torsdagsbrev er der også vedhæftet en invitation til en vinterfest på Nørreå-Skolen for vores 

5.-9. klasse. Nørreåskolen er en af de 5 skoler, som vi har et særligt samarbejde med. De andre 4 skoler 

er: Vejrumbro Fri, Fussingøegnens Friskole, Gudenådalens Friskole og Friskolen i Vellev. Det er et 

rigtigt godt initiativ, som jeg håber, der vil være god opbakning til. Festen afholdes den 24.02. men 

læst meget mere om det i den vedhæftede invitation. 

 

 

Nyt fra Sofie   

Tak for jeres tilbagemeldinger omkring vinterferiepasning. Det er første gang at vi prøver tilbagemelding 

over VIGGO og det er dejligt at I har taget så godt imod den nye måde at gøre det på og at så mange af 

jer har fået det til at virke.  

Pasningen i uge 7. vil som vanligt være fællespasning for alle samlet, hvor det er muligt. Husk fortsat at 

sige til, hvis I alligevel ikke får brug for pasning, de dage I har meldt til.  

 

Personale: Jeg må desværre orientere om at vi har fået en opsigelse fra Marie-Louise, som var ansat 

som medhjælper i børnehaven. Vi er kede af opsigelsen men ønsker Marie-Louise alt det bedste fremover.  

Timerne varetages i første omgang af vores søde vikarer, der er godt kendt i huset.  

 

Nyt fra vuggestuen 

Fastelavn: Vi ser frem til en februar måned i traditionernes tegn og vil fordybe os i forskellige fastelavns 

projekter. Alle børn må derfor gerne medbringe grene med navn på til et fastelavnsris.  

Vi glæder os til at synge, danse og spille musik, vi finder krea-kassen frem og får lavet forskellige ting, 

som vi kan pynte os med når vi slår katten af tønden.  

Så derfor skal børnene ikke klædes ud hjemmefra, de laver selv deres udklædning her😊  

 

Velkommen: Vi siger velkommen til Majse, som starter i vuggestuen d. 01/02, vi glæder os meget til at 

lære dig og din familie at kende.  

 

Hverdagens struktur: I løbet af en uge i vuggestuen sker der en masse ting, som alt sammen er med til 

at styrke børnenes selvhjulpenhed, robusthed, sprog, motorik, sociale kompetencer og meget andet.  

Vi starter dagen ud med morgen idræt til stor glæde for både store og små:)  

 

Mandag: Har vi besøgs dag.  
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Det vil sige at de børn, der er på vej videre i deres næste gruppe, denne dag er sammen med den nye 

gruppe - det giver en dejlig tryghed og rød tråd for børnene som alt sammen er med til, at lette skiftet 

som sker når man skal rykke videre.  

 

Tirsdag: Mellem og Store-gruppen er i gymnastiksalen. 

De små er i motorikrummet.  

 

Onsdag: Ude dag, krea-dag, her er skabt frirum til 

fordybelse, følge børnenes spor og være delt i vores 

små grupper, hvor venskaber spirer og der altid er gang 

i mange lege.  

 

Torsdag: Mellem og Store-gruppen har tur dag.  

 

Fredag: Ude dag, krea dag - her er skabt frirum til fordybelse, følge børnenes spor og være delt i vores 

små grupper, hvor venskaber spirer og der altid er gang i mange lege.  

 

Vi er ikke mere strukturerede end at alt kan ændres og ingenting udelukker andre ting:) vi ser altid på 

børnenes behov først og handler ud fra dette😊  

 

Morgensang: 

Mellem og Store-gruppen går til morgensang på skolen fredag morgen sammen med børnehaven.  

Vi glæder os til igen at komme over og være en del af det større fællesskab og synge sammen med alle 

de andre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Fra Mikael: Torsdag den 09.02 er alle kommende skolebørn sammen med deres forældre inviteret til 

skolefest. Der vil komme yderligere info om dette over Viggo i næste uge. 

 

Alle nye børn er faldet godt til på stuen, og vi begynder at se små nye legefællesskaber spire frem, 

også på tværs af alder.  
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Fra børnehaven skal der lyde en stor tak for det legetøj, som 

vi på det seneste har modtaget fra flere familier. Det er helt 

fantastisk med de fine bidrag! Børnene viser stor 

interesse for de nye muligheder for leg. 

Det betyder, at vi har set på vores legemiljøer, og nu har 

sløjfet vores bil rum.. i hvert tilfælde for en stund. 

Børnene har været medbestemmende i forhold til 

rummets nye navn, som er “Slottet”. Både drengene og 

pigerne fordyber sig i leg, med de mange forskellige slotte 

og ponyer. 

Bilerne kan man stadig lege med, det foregår på stuen og på 

en noget mere rolig måde. 

 

Førskolegruppen har fået nyt navn: “SKOLE-SPIRERNE”. De starter op i uge 8, og de vil samles en 

gang om ugen. Kristina bliver primærvoksen på gruppen. Yderligere oplysninger om Skole-spirerne 

kommer senere.  

 

I år har vi valgt at holde fastelavn for børnene fredag den 24/2. Vi gentager succesen fra sidste år, 

børnene skal derfor ikke komme udklædte. Til gengæld er børnene i fuld gang med, at lave deres egne 

masker og hatte ud fra fri fantasi. Det er skønt at se, hvordan de hver især fordyber sig, er kreative og 

går op i, at lave deres helt eget udstyr. 

På dagen vil vi dele børnegruppen i to hold, da vi er mange børn. Når første hold slår katten af tønden 

på legepladsen, vil der være aktiviteter på stuen for det andet hold. Derefter bytter holden aktivitet.  

Vi glæder os til en festlig dag. 

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi stadig er de glade modtagere af genbrugsmaterialer, som vi 

anvender til vores krea projekter. Dog har vi ikke behov for flere wc-ruller lige nu. 

 

Er der en som har mulighed for at skaffe små tromler, (de som ses i håndværkerbiler, hvorpå der er 

ledninger og andet) vil vi meget gerne modtage. 

 
 

Nyt fra Mammutten 

I Mammutten har vi købt en ordentlig omgang kuglebane. Det er konstruktion der kræver 

koncentration. Den vil blive taget frem hver tirsdag og det foregår ovenpå, hvor Monique vil styre at 

børnene lærer hvordan man bygger, samt hvordan man behandler det bedst muligt 
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Forleden var der tørvejr (det sukker vi efter) og vi havde samtlige cykler/mooncars ude. Dét var skønt.  

 

Vi har MEGET brug for en/nogle forældre, som vil donere/levere en trailerfuld flis. Vi laver bål i bål 

stedet på græsset og uanset hvad, så holder græsset ikke til alle de børn, som går den vej til 

byparken/“jord-bjerget”…. græsset bliver til mudder. Sand virker ikke, det er forsøgt. Vi vil gerne stå 

på flis. Vi vil gerne bruge bålstedet.  

 

Vi ønsker også at I vil give lyd, hvis I skifter jeres sofa ud. Vi trænger til en “ny” sofa i Mammutten.  

 

Husk at du er velkommen til at se dig rundt, når du henter dit barn.  

Tjek lige op på skiftetøj (bukser)  

 

Vh Monique, Maria og Christine  

 

 

Rengøring 2022-23 
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   

7 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

8 Louise Maagaard Anders Maagaard 

8 Christina S. Krogsgaaard Jensen Bent Sølvsten  

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 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 
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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   
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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