
 

 

 

 

Fredagsnyt d. 13. september 

Vi kan næsten ikke være i os selv: spændingen, forventningen og glæden ved at forberede og 

klargøre Høst og Loppemarkedet har fyldt ugen der er gået. 

 

I går kom de første gæster så: bedsteforældre og andre, der havde lyst og mulighed for at deltage i yngstegruppens 

”bedsteforældre-høstfest”. Som Claus sagde ved velkomsten, så virker det som om der er flere og flere gæster år for 

år og det er vi alle meget glade for. De små elever sad ved velkomsten sammen med deres gæster og man kunne se i 

deres øjne, da de skulle samles foran gæster for at synge, at de var stolte og gjorde allerbedste for at lede 

fællessangene. 

 

Dette er ét eksempel på, hvordan vi fyldes med energi af de, der har slået kreds om skolen. Både lærere og elever 

bliver så glade og stolte over at kunne vise hvad de har lært og inddrage gæsterne i sanglegene. 

 

Lørdag kl. 9.30 slår vi så endelig dørene op for årets Høst og Loppemarked. Glæd jer, for der kommer til at blive så 

mange fine boder og stande hvor man kan prøve sig selv af. Hvad er fx en ”grædende kartoffel”? Det vil man kunne 

finde ud af når man besøger en af mellemgruppens 4 ”kartoffel-boder”. 

På glædeligt gensyn i morgen, lørdag d. 14/9, 2019 til årets Høst og Loppemarked. 

De bedste hilsner 
Kirsten 



*********************************************************************************************** 
BOMA-lejr i Givskud Zoo 

5.klasse var på Boma lejr torsdag og fredag i sidste uge. Der var også 5 fædre med, som stod for alt det med maden. 

Det var godt nok ikke dem selv, som havde købt ind og bagt, men det gik alligevel på allerbedste måde. Alle fik noget 

at spise, og det hele smagte godt.  

 

Nå - men tilbage til selve lejrturen. Vi blev indkvarteret i et område af dyreparken, hvor vi boede tæt på dyrene men i 

sikker afstand fra dem. Om natten var vi de eneste mennesker i hele parken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Om torsdagen havde vi en guidet tur i gorillaområdet. Vores guide var 

rigtig god til at fortælle os om, hvordan dyrene skulle forstås, altså en hel 

masse om hvorfor de gjorde, som de gjorde. F.eks. så var det kun den gamle hangorilla, som fik de æbler, guiden 

smed ind til dem. Han greb dem alle, og delte ikke ud af dem til de andre. Nej de sad pænt og så på, at han spiste 

dem alle. Vi fik også at vide, at gorillaernes store maver skyldes, at de spiser en masse sød frugt, som giver dem en 

oppustet mave. Og så fortalt guiden, at gorillaerne ikke var passive fordi de var i en indhegning, men fordi det er 

deres natur. En gorilla leger faktisk ikke, nej den spiser, sover og sidder stille.  

Efter gorillabesøget havde vi tid til at se os rundt i de andre områder af parken. Vi så bl.a. giraffer, næsehorn, 

elefanter og dværgflodheste. 

Om natten sov vi i køjesenge i tre store telte. Det var ret koldt om natten, så flere af os sov med mange lag tøj på. De 

fleste faldt hurtigt i søvn, mens resten af os blev holdt vågen af en eller flere fædre, som snorkede ret højlydt det 

meste af natten😉  



Fredag vågnede vi ret tidligt, fik pakket alt habengut sammen inden morgenmaden blev indtaget. Herefter mødtes vi 

igen med vores søde guide, som skulle fortælle os om løverne. Vi var i deres store indhegning og så efter potespor, 

kradsemærker, lorte og madrester. Det var meget interessant og lærerigt for alle både voksne og børn. Det var 

faktisk lidt hårrejsende at stå i samme indhegning, som løverne plejede at bevæge sig rundt i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter skulle vi ind i stalden for at se løverne. Inden vi måtte komme ind, fik vi nogle sikkerhedsinstrukser. F.eks. 

måtte vi ikke se løverne direkte i øjnene, og der var en streg på gulvet, som vi ikke måtte komme udenfor. Hold da 

op for en rovdyrslugt der var i stalden. Og alle os mennesker var meget stille og forsigtige, så vi ikke skræmte 

løverne. I stalden fik vi en masse god viden om løverne, bl.a. fik vi en forklaring på, hvorfor der kun var en han 

sammen med hunløverne, og hvorfor en af hunløverne var meget skrammet i pelsen. Den blev mobbet af de andre 

løver. 

Efter turen hos løverne i stalden blev løverne lukket ud i indhegningen, og derefter kørte vi ind til dem og fik en 

masse gode oplevelser med at se dem helt tæt på i naturen. Til sidst havde vi tid til endnu en tur omkring savannen, 

før vi kørte tilbage til Gjerndrup Friskole. I uge 41 vil alle eleverne fortælle om forskellige oplevelser fra turen ved 

morgensamlingen. Så her kan man jo komme og høre mere.  

Anne Dorte 

 

*********************************************************************************************** 

Kartofler i mellem gruppen 

Vi har de sidste dage, i mellemgruppen, arbejdet med kartoflen. Vi har arbejdet med kartoflens historie, og set den 

fantastiske film "Eventyret om den vidunderlige kartoffel". Vi har arbejdet i forskellige workshops, hvor der er blevet 

lavet kartoffelsuppe, der er blevet skrevet vidt og bredt om den lille knold, og der er blevet spillet "kartoffel krig" og 

"kartoffel stratego". Tror højdepunktet på ugen, for mange elever, var turen ud til kartoffelarvler Jørgen Nederby i 

torsdags. Eleverne havde forberedt spørgsmål til Jørgen, som fortalte og svarede på alle elevernes spørgsmål, der 

blev lyttet intenst. Efter at Jørgen har fortalt, kom vi om og så den store maskinpark, der skal til, for at en stor 

kartoffel gård kan fungere. Tiden hvor man stod dag efter dag og sorterede kartofler på en vogn er forbi, og 

overtaget af en meget stor automatisk optager. Til slut, kom vi ind i de stor lagerhaller, hvor kartoflerne bliver 

opbevaret, inden de skal videre eller lægges i jorden igen. Mange tak til Jørgen for et rigtig godt besøg. Nu glæder vi 

os til at se en masse gæster i vores kartoffelboder på lørdag. 

Jesper 

 

*********************************************************************************************** 



Høst- og loppedagene i indskolingen 

Et af året højdepunkter er absolut vores høst- og loppemarked. Det kræver naturligvis noget forberedelse. 

Årets emne i indskolingen har været: fåret. 

Onsdag startede vi ud med at se en lille film om fåret Colette, lige fra hun blev født, til hun næsten var klar til selv at 

blive mor. Det affødte mange udbrud, som nåh, adr, fnis. Derefter blev der fortalt mange andre fakta om fåret. Der 

blev også tid til at begynde at skrive og tegne i fåre-formbogen. Hvad kan man huske? Var det nu helt sådan? Hvor er 

det så skønt at have andre kammerater, som kan hjælpe med at huske eller bekræfte ens hukommelse. Man hjælpes 

ad også, når man ikke lige kan få tegnet snuden på et får. 

Nu skulle der prøves kræfter med uld. Hvordan reagere uld på sæbe og vand. Kartet uld skulle blive til en lille bold. 

Der blev forsigtigt trukket uld ud til det næsten var gennemsigtigt. Så skulle der lidt sæbevand på og nu kunne man 

begynde at ”krabbe” ulden sammen. Nu skulle der trilles uld og tålmodigheden blev absolut sat på prøve. Ikke alle 

var blevet færdige så trille-arbejdet fortsatte i dag fredag. 

Torsdag har stået i Høstfestens tegn, hvor indskolingselever fik besøg af deres bedsteforældre, tanter, onkler eller 

andet familie, venner, naboer. Der kom rigtig mange og eleverne har glædet sig rigtig meget. Men en høstfest 

kræver også forberedelse. Vi har øvet sange, indmarch, sanglege. Dorte havde så flot sat høstboden. Nu kom de 

endelig – bedsteforældrene. De var klar til at lytte, snakke, danse, drikke kaffe og spise boller og handle i boden. 

I skal vide, at det er den dejligste oplevelse og fornøjelse at få besøg. Det summede med snak, grin og latter, og 

forventningerne blev indfriet til fulde. 

Tusind tak for jeres fremmøde 

Fredag vil gå med at øve musik til lørdag. Vi vil gøre vores formbøger færdige. Vi skal prøve at karte uld. Til sidst og 

ikke mindst skal vi have vores aktiviteter klar til i morgen, hvor alle elever skal være købmænd for en dag. 

Vi glæder os maks til dejlig dag med forhåbentligt et vejr, som holder. 

Eva 

                     



                  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************** 

 

 



Forberedelser til Høst- og Loppemarked i ældste 

 

I år har vi i ældste gruppe arbejdet med mange forskellige 

ting op til den store høstdag. Alle elever og forældre giver 

en hånd med og skaber et fantastisk hyggeligt marked med 

boder, hvor man kan købe hjemmesyltede ting i vores 

gammeldags købmandsbod, up-cyklede ting i vores Loppe 

De Luxe – bod, glasgravering i vores glasværkstedsbod og få 

flettet hår og malet ansigter i skønhedsboden. 

Der er masser af andre boder og sjove aktiviteter over hele 

skolen denne dag, hvor man bl.a. både kan vinde præmier 

eller købe et lækkert stykke lagkage. 

De store elever har arbejdet med at lave beton-kunst som fx 

lysestager og flotte græskar. Flere af drengene har også været seje og fikset flere møbler, der var lidt i stykker, så de 

er blevet flotte igen. Andre har lavet perlemagi, som er blevet til flotte smykker. 

Vi glæder os til at vise det hele frem på lørdag og sælge noget af det. 

 

 

Charlotte 

 

 

 


