
 
 
  

  
 
                                                            

                                                 

      
________________________________________________________________________________ 
      Telefon   9772 4566                          Lodderup@mail.tele.dk                  Fax  9772 5966     
             

 
 
Lødderup Friskole                                                                                  
Degnestræde 11 
7900 Nykøbing M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagsbrev 16. september 2011 (www.fritime.dk) 

 

 

30 års jubilæum 
Lørdag den 10. september fejrede 7. klasse 
årgang 1981 deres 30 års jubilæum på skolen. 
17 ud af 21 ”elever” mødte op, og vi fik også 
selskab af vores gamle klasselærer, Niels Jørn 
Kjølby. Dagen startede kl. 11.00, og der var 
livlig snak og højt humør fra starten. Der var 
faktisk et par stykker, som var lidt svære at 
genkende, mens andre ”næsten” ikke havde 
forandret sig. …  
 

Efter frokost var der præsentationsrunde, og det var 17 vidt forskellige historier som blev fortalt. 
Nogle havde stort set kun arbejdet et sted, siden de havde færdiggjort deres skolegang, mens andre 
havde prøvet lidt af hvert. Nogle havde boet rundt omkring i hele Europa, mens andre kun var 
flyttet få hundrede meter væk fra deres fødehjem 
Efter frokost gik vi lidt rundt på skolen, og alle var imponeret over de forandringer som var sket. I 
den forbindelse mindedes vi spolebåndoptageren og de første videomaskiner, som vi brugte 
dengang for 30 år siden.  Inden aftensmaden var der høvdingebold i gymnastiksalen. Det var 
drengene mod pigerne, og det endte vist nok uafgjort.  Snakken og hyggen fortsatte til et godt 
stykke efter midnat, og dagen kan kun betegnes som en stor succes. Vi skal helt sikkert ses igen, og 
der behøver bestemt ikke at gå 30 år før det sker. Vi vil derfor gerne opfordre andre ”gamle” klasser 
til at ”møde” i skole igen, det vil I ikke fortryde. 
En stor tak til de fire tøser som havde arrangeret dagen, og tak til Lødderup Friskole for lån af 
lokaler.    
På vegne af 7. klasse årgang 1981 

Søren Jepsen 

 
 

Morgen-lektie-hjælp 
Der tilbydes lektiehjælp mandag, onsdag og fredag kl. 7.30 -8.10. Annemette kan evt. kontaktes. 
 
Lejrskoler 
Pga. afvikling af afgangsprøven til foråret er der lavet om i lejrskoletraditionen, så mellemtrinnet er 
af sted i efteråret. 
3.-5. årg. tager til Vorupør (Klitgården) onsdag til fredag 
6. årg. tager til København mandag til fredag. 
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Klasselærerdage onsdag til fredag 
Da flere lærere er af sted på føromtalte lejrskoler, arrangeres der klasselærerdage for indskoling og 
overbygning onsdag til fredag. 
Dette giver ikke tidsændringer forindskolingen, men for overbygningen kommer det til at se således 
ud: 
Onsdag  8.10-12.45 
Torsdag  8.10-14.30 
Fredag 8.10-11.35 
Onsdag deltager en del elever fra 8. klasse i Skolefodbold. De tager til Hurup, og viser hvordan man 
spiller fodbold. 
Torsdag er der skolekoncert for overbygningen om eftermiddagen (Tre til Tango) 
 
Teater for indskolingen  
Torsdag formiddag er der teater for indskolingens 0.- 1. årgang. Forestillingen vises på skolen, da 
arrangementet er flyttet til os fra Dueholmskolen pga. renovering 
 
Pc-ordning 
Hvis man ønsker at købe en pc (notebook), er den månedlige pris ved køb over 

12 måneder 193 kr. 
24 måneder 96 kr. 
36 måneder 65 kr 

Kontakt skolen så vi kan få sat det i værk. 
Der er blevet forespurgt på notebooken’s specifikationer. Dette kan ses på hjemmesiden under ”Aktuelt”. 
Der vil blive lavet en købskontrakt, som bliver sendt med hjem til underskrift. 
Vi har undersøgt, om det var muligt at lave en speciel forsikringsordning i forbindelse med købet. Dette er 
desværre ikke økonomisk meningsfyldt. 
Sidste frist for tilmelding til køb er fredag d. 25. september. 

 
CYKELLØB - FREDSØ RUNDT 

Kom og hep! 
Tirsdag d. 20. september kører 8. og 9. klasse cykelsponsorløb med udgangspunkt fra P-pladsen ved 
sportsbanerne/den gl. Skæve købmand. 
Eleverne cykler fra kl. 17.30 til kl. 19. 
Der vil blive solgt kaffe/the, kage, sodavand samt pølser med brød, så har man lyst til at komme og 
se på, og måske heppe lidt på eleverne, kan man klare aftensmaden samtidig. 
 
På gensyn. 
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SFO-NYT 
 
Forældremøde torsdag d. 29. september kl. 17-18 
Vi vil gerne mødes med jer og få fortalt om dagligdagen, hvordan det hele fungerer 
fremover med personale osv.  
 
PS. Husk tilmelding til pasning i efterårsferien uge 42!! 
 

 

God weekend 

Frank 

 
Fra DGI 

 

Håndboldskole 2011 

HF Mors & 
DGI Nordvest  

 
Mandag - Onsdag  i Uge 42  

 
Er du en håndboldglad dreng eller pige?  

Er du mellem 6 og 14 år ?  
Så er DGI håndboldskole lige dig!  

 
I samarbejde med HF Mors arrangerer DGI Nordvest igen i år, håndboldskole i efterårsferien i 

Fjordbank Arena.  
 

Du bliver inddelt i grupper på 12 – 16 personer.  
 

Vi forsøger at lave rene pigegrupper.  
 

Vi prøver at tilpasse programmet til de enkelte grupper, så vi udvikler de håndboldmæssige og 
menneskelige færdigheder.  

 
Læs mere her: http://www.hfmors.dk/images/65113.pdf eller tilmeld dig her 

www.dgi.dk/201102656004  
 

Venlig hilsen  
 

Lars Svane Nielsen 
Idrætskoordinator fodbold & håndbold 

 


