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Fredagsbrev 27. april 2012 (www.fritime.dk) 

 

Bestyrelsens konstituering 

I mandags blev den nye bestyrelse enige om fordelingen af poster:  

Mogens Dahl Nielsen fortsætter som formand 

Anita Kramer, næstformand 

Martin Klemmensen, kasserer 

Allan Jepsen, sekretær 

Jørn Jørgensen, kontaktperson til regionen 

Henrik Attermann og Tania Rettig, praktiske opgaver. 

 

Arbejdsdag lørdag d. 12. maj 

Vi skal have etableret terrasserne udfor klasselokalerne, som den sidste del af renoveringen. De forældre, der 

skal bruges vil blive kontaktet yderligere hurtigst muligt. 

 

 

FLUIF Mors og Fredsø/Lødderup netværk  

indbyder alle ildsjæle og borgere i Fredsø-Lødderup området til 

FREMTIDSVÆRKSTED  
30. april 2012 kl. 19.00-22.00 på Lødderup Friskole 

Har vi en hal i vores lokalområde om 10 år? 
Hvor mange nye tilflyttere er kommet til området om 8 år? 

Hvad kommer "Dueholmmark projektet" til at betyde for os om 5 år? 

Hvilke fritidstilbud bruger voksne over 50 år deres tid på om 4 år? 
Er vores børn og unge i området aktive i foreningslivet om 3 år? 

På denne aften stiller DGI Nordvest 2 foreningsudviklere til rådighed, som guider jer igennem en 

visionsproces, der munder ud i handleplaner. Handleplaner kræver ildsjæle for at blive realiseret så; 

Mød op og kom med din ide til at gøre fritidstilbuddene i dit område endnu mere attraktive! 

Der vil blive serveret franskbrød m/rullepølse, øl, vand og kaffe. 

KOM MED FRA START! 
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Klasseinfo: 

9. årg.  
De skriftlige afgangsprøver starter onsdag med matematik. Torsdag er der retstavning og læsning på 

programmet. 

Bjærgefesten for 9. årg. flyttes til den tirsdag d. 26. juni pga. mundtlige prøver i engelsk den 25. og 26. 

 

Efterlysning af biblioteksbøger 

3.-/4. og 9. årgang opfordres hermed til at komme gemmerne igennem, så vi kan få afgjort mellemværendet 

med kommunen. 

 

Matematik på Mellemtrinnet 

Dette er også tabeltræning 

 
 

 

 

 

SFO-NYT 

Det blev en kamp med vejrguderne, da spirene skulle nedsætte skolens nye lindetræ i går. Hold øje med 

artiklen i Morsø Folkeblad, der forhåbentligt fik nogle gode billeder, trods vejrgudernes vrede. 

 

 

God weekend 

Frank 


