
 
 
  

  
 
                                                            

                                                            

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

 
 
Lødderup Friskole                                                                                  
Degnestræde 11 
7900 Nykøbing M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagsbrev 4. februar 2011 (www.fritime.dk) 

 

Teaterlørdag 
I morgen starter vi kl. 9 og slutter kl. 12. Husk lige at ”rollerne” er ændret for Mellemgruppen og 
Udskolingens forældre jf. sidste fredagsbrev. 
 

Glemmekassen 
Det er ved at være tiden at få Glemmekassen tømt for tøj. Det er fortrinsvis tøj fra Mellemgruppen og 
Udskolingens elever. Ved vinterferien bliver den tømt og indholdet sendt til Rumæniens Hjælp. 
 

SFO-nyt 

 

Vinterferien: 

Som tidligere samarbejder vi med Børnehaven i 
vinterferien. Børnene skal afleveres og afhentes i 
Børnehaven.  
Har I meldt jeres barn til, og de alligevel ikke kommer, 
så husk at melde afbud. 
 
Børnehavens telefonnr: 97725225       SFO:96690209 
 

 
Kreative piger i sneen 

 
 
God weekend 

Frank 

Ohøj på Dueholm Kloster 

Vinterferie med sørøver, admiral og matroser på museet 
Maros for en dag 
På Dueholm Kloster er der lagt op til en 
vinterferie med skuder og matroser som 
tema. Den store maleriudstilling med 
skibsbilleder, som åbnede i slutningen af 
januar, har inspireret Kaj, Kjeld, Lars og 
Anne til at tage kikkerten for det andet 
øje.  
  
Så de gode folk, som vi ellers kender 
fra Skarregaard, Smedemuseet og 
Dansk Støberimuseum, har valgt at 
”stikke til søs” denne uge på Dueholm 
Kloster.  

 
 

VEND 
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Når du ankommer til klosteret i Nykøbing, får du lov til at folde din egen hat; om 
den bliver til en admiralshat, en sørøverhat eller en sydvest afhænger af, hvordan 
du udsmykker den.  
  
Senere kan du bygge et miniatureskib, og Kaj deler ud af både knob og 
trompetstik. Du kan også støbe et af sømandens traditionelle tegn; tro, håb og 
kærlighed symboliseret ved et kors, et anker og et hjerte. Tinstøbningen er dog 
kun på hverdagene mellem kl. 10-12, for Kaj skal hjem og passe sin papegøje, som 
har mistet mælet og derfor skal have te med honning.  
  
Hvis du har mod, kan du også få en flot tatovering på armen. Der er for det meste 
Anne, der lægger farve på, men hvis hun og de andre er på togt til ”de varme 
lande”, kan du arbejde på egen hånd. 
 
Tid: fredag den 11. februar - søndag den 20. februar, hverdage 10-16, weekender 12-
16. Tinstøbningen er kun på hverdagene fra kl. 10-12   
Sted: 7900 Nykøbing Mors 

 
For yderligere information kontakt venligst museumsinspektør Anna Noe Bovin, Dueholm 
Kloster, tlf. 97 72 34 21.  

 


