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Julen er for alvor over os 
Juleferien er nu startet for elever og lærere på friskolen. I fredags blev 
ferien indledt med hygge i klasserne sammen med klasselæreren, og der 
blev råhygget med julefilm og pakkeleg. Senere på eftermiddagen blev 
der dækket op og dørene blev slået op til stor fælles komsammen hvor 
forældre, bedsteforældre af både skoleelever og børnehave børn blev 
inviteret til gløgg og æbleskiver.  

Senere og med fulde maver, gik turen i fælles trop til kirken hvor bl.a 
hornblæsere medvirkede med toner til nogle af de kendte julesalmer. 
Opbakningen var i top og alle bænke var fyldt til sidste centimeter. 
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Julehilsen 
fra alle os 
til alle jer.  
OG ØNSKET OM 

ET GODT NYTÅR !

“Glade jul, dejlige 
jul” 

“Dejlig er den 
himmelblå” 

børn og voksne 
kom hinanden ved.

NYHEDSBREV
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Støtteforeningen 
Takker for den store opbakning der har været i 2017 og glæder 
sig til at kunne sætte et godt aftryk på den nye tilbygning som 
nu næsten står færdig og klar til indflytning. Her bliver dejlige 
støttekroner hilset velkommen, når de nye klasselokaler skal 
indrettes. Støtteforeningens store arbejde og indsamlede 
midler, kommer her virkelig til at gøre en dejlig forskel. 

Et stort arbejde med at fylde en spændende bod ved det nyligt 
afholdte julemarked, er et godt eksempel herpå. Det store 
arbejde blev en klar succes og dagen gav et flot overskud på ca. 
8.700 kr. Foruden boden med hobby artikler og mundgodt, var 
der også den populære Held og Lotto bod. Den består af en 
masse lækre præmier som elever og forældre har skaffet - et 
super godt og givende samarbejde mellem støtteforening og 
skolens elever og forældre. 

En anden indsats der venter støtteforeningen og skolens 
bestyrelse, er når de i fællesskab skal indsamle brugte 
juletræer. Dette bliver denne gang søndag den 7/1 fra kl. ca 
10.30. En lille pose med 25 kr på det udtjente juletræ, og du 
slipper for en køretur med anhænger :-) 

Så er der vist bare tilbage at ønske alle jer dejlige læsere en 
rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

De bedste hilsner fra bestyrelserne ved Bedsted Friskole
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Julemarked på 
Solgården.

“ Hjerter klippet med en 
saks af den fingernemme 
slags, kræmmerhus med 
krøllet hank, som så let får 
en skavank - kurve, kugler, 
fugle, flag - op og ned og 
for og bag..” (Juletræet 
med  sin pynt) 

En passende sang til at 
beskrive mange af de fine 
ting fra boden.


