
Skoledelen - siden sidst. 
Så er alle mand, store som små kommet godt igang med det 
nye skoleår 2018/19. 85 elever fordelt i 0.-9. klasse sørger for 
liv og glade dage på Syrenvej 3b, nærmere betegnet Bedsted 
Friskole. 

Efter en vellykket og dejlig rystesammen tur i midten af august, er alle elever 
og lærere nu ved at finde sig til rette i de nye klasser og blevet dus med de 
nye ansigter, der er dukket op efter første skoledag. Rystesammen turen gik i 
år til et dejligt landsted ved Trælborg lige udenfor Bredebro. For 2.-9. klasse 
betød det først en flot 10 kilometers gå-skovtur inden telte kunne slås op og 
faciliteterne kunne tages i brug. Landstedet bød på masser af plads og 
muligheder for udfoldelser, bl.a store sandkasser, spil, skov, marker, høns og 
gynger. Dagen derpå stødte de yngste elever til og dagen sluttede med 
fælleshygge, hvor alle forældre medbragte kaffekurve og fik trætte men glade 
børn med hjem. Se stemningsbilleder længere nede… 

Nyhedsbrev 
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.
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Fornemt fransk 
besøg 
Jules og Martin 
fortalte om deres 
drømme-projekt. 
Besøg af 26 lande ! 

Flot terrasse ved 
den nye ind-
skoling 
Kastanje træet fik 
heldigvis lov til at 
blive :-)  

Åben skole - dag.  
Skolen inviterer på 
torsdag den 1. 
november igen i år 
alle interesserede 
på en rundvisning 
og et indblik i 
skolens univers.

KAFFEBORD 
Lørdag den 1/9 blev en 
flot buste af J.T Lundbye 
afsløret. 
Støtteforeningen stod 
for kaffebord til 130 
personer.

1
ARBEJDSLØRDAG 

Første weekend i okt. 
byder igen på hygge-
lige samarbejdstimer, 
når alle forældre og 
elever forskønner og 
vedligeholder skolen.

2
RYSTESAMMEN TUR 

Det var en flok trætte 
men glade elever, der 
blev afhentet efter et 
par intense døgn hvor 
der var fokus på natur 
og samvær.

3



Et nyt skoleår betyder også at nye elever og forældre er budt velkommen og nu skal til være en del af 
fællesskabet omkring skolen. De skal introduceres til traditioner, fælles forældre møder, skolehjem 
samtaler og generelt hvordan det er at blive en del af Bedsted Friskole og hvad dette indebærer. Er der 
overhovedet forskel på at gå i Bedsted Friskole fremfor en kommunal skole eller en privat skole? Hvad 
kan jeg som forældre og elev forvente? Og forventer skolen noget af mig-os? Hvad er anderledes på 
friskolen I Bedsted end på andre skoler? Tja en masse spørgsmål som kan besvares på den årlige Åben 
skole dag, som i år finder sted torsdag den 1. november. De nye forældre og elever som er startet 
den 13/8 kan formentlig svare på rigtig mange af dem, men sidder sikkert også med mange andre og 
nye spørgsmål, som de kan få vendt på skoleårets første fælles forældremøde den 12/9. Her vil de 
bl.a. høre om emnedage, skolens hverdag, fælles arbejdsdage, hvorfor det er vigtigt at komme til 
skolens general forsamling og ikke mindst; igen hilse på alle de andre forældre og alle lærere på een 
gang :-) 

Støtteforeningen 
orienterer. 
Stort fremmøde til Lundbye buste 
afsløring, foredrag med Koushi fra 
Strikkedyst og julemarked på 
Solgården. 

Som det fremgår af overskriften, er det ikke 
kedeligt at være i friskolens støtteforening. 
Lørdag den 1/9 var ca 170 mennesker mødt op 
på kirkegården i Bedsted, hvor et 
bestyrelsesmedlem fra Ny Carlsberg fondet 
kunne afsløre en flot buste af guldalder maleren 
Johan Thomas Lundbye. En begivenhed som har 
trukket adskillige overskrifter i den lokale 
udgave af Jyske Vestskysten. Baggrunden for 
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afsløringen er kort fortalt, at den berømte 
guldalder maler døde under Treårs krigen i 1848 
i udkanten af Bedsted. Han blev 29 år og blev 
begravet, indhyllet i et Dannebrogsflag på 
kirkegården i Bedsted, hvor også hans mor 
ligger begravet. Han kunne den 1/9 2018 være 
fyldt 200 år :-) Dette blev fejret med stort 
kaffebord på Bedsted Friskole, hvor bl.a biskop 
Elof Westergaard, Tønders borgmester Henrik 
Frandsen og lokal politikere Mathias Knudsen 
holdt taler.  

En anden “berømthed” ligger også vejen forbi 
Bedsted i den nærmeste fremtid. Det drejer sig 
om Koushihan Radhakrishnan også kaldet 
Koushi. Han er kendt fra TV Syd hvor han har 
været deltager og dommer i programmet “Den 
Store Strikkedyst”. Han vil kigge forbi og 
underholde lidt omkring:  

“Kan en mand strikke? Ved han 
hvad 3drsm betyder? Kan han 
forklare en garvet strikkedame 
om strikkefastheder?”  

Tja dette er et par af overskrifterne til hvordan 
han vil gøre os alle lidt klogere :-) 

“Uhm småkager og tombola 
- snart er det Julemarked” 

En lille reklame for det forestående Julemarked 
på Solgården, torsdag den 29. november  - en 
hyggelig eftermiddag hvor der kan gøres en god 
handel. Igen vil nogle af skolens elever hjælpe til 
med at lange gevinster over disken ved den 
populære “Held og Lotto” tombola. 

Skulle du eller naboen have en lille kreativ nisse 
boende indeni og gerne vil mødes med andre 
kreative folk, så er der mulighed for det hver 
torsdag aften på friskolen fra kl. 19.-21.30.  

Støtteforeningen og dens medlemmer har 
mange talenter og vil gerne bestilles til og evt. 
arrangere diverse møde, kurser eller hvor der er 
behov for bespisning, servering, kaffebord osv. 
Kontakt formand Aron Jørgensen, tel.2244 
1901.

FOREDRAG MED KOUSHI TORSDAG DEN 15. NOVEMBER - SÆT KRYDS I 
KALENDEREN. 
Hør hvordan Koushi sprang ud i den farlige uldne verden med pind9 i hånden og 
imponerede dommerne med en nepalesisk brudehat for herefter hurtigt at blive 
kendt som “ ham med butterflyen”


