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Lørdag den 10. juni, mødtes ca. 26 
morgenfriske elever og forældre fra 8. 
klasse og overskolen på Frode Laursens 
kæmpe lager i Hørning. Der var - ud 
over sandsynligvis verdens største 
samling af Kims chips - 25.760 flasker 
shampoo på paller klar til os. Vi skulle 
pakke dem ud af pappet, skære 
plasticfolien af for derefter at blande 
dem efter et særligt farvemønster og 
sætte dem op i kasser klar til 
butikkerne. 

Et hårdt arbejde på akkord - en akkord 
vi kom til at sprænge, så vi fik fri en halv 
time før beregnet. Det blev dog til en 8 
timers hård, hyggelig, sjov og lærerig 
arbejdsdag, hvor der også var tid til at 
holde pauser og spise de lækre 
medbragte kager. 

 

 

Belønningen kommer i form af et 
tilskud til klassernes rejser - i alt ca. 
20.000 kr. for denne dag. 

Folkene fra Frode Laursen var meget 
imponerede over de unge menneskers 
indsats - så vi får sandsynligvis buddet 
igen. 

Tusind tak til både elever og forældre, der 
brugte en lørdag på sagen og til dem, der 
bagte kage. Og ikke mindst til Gitta, der 
havde arrangeret hele molevitten. 

 

Nogle af de ældste elever oplever hér, hvordan 
det er at stå ved et samlebånd. Der var stor ros 
til eleverne for deres energi og ordentlighed. 

 

 

 

Fodboldstøvler til 
Brasilien! 

Talvin fra tredje klasse har været i 
Brasilien sammen med sin far. På turen har 
de afleveret de brugte fodboldstøvler, som 
er blevet samlet ind blandt familier hér på 
skolen. På billederne herover og på 
bagsiden kan du se nogle af de glade 
modtagere! /Red. 
 
Tak til Anne-Marie og til Talvins mor Mette 

 

 

Sommersol… 

Optakt til det nye skoleår! 

Så er et skoleår ved at være slut, og 
sommerferien står for døren. 
Afslutningen er samtidig også så småt 
begyndelsen på et nyt skoleår. 

Meget arbejde og planlægning har 
allerede fundet sted, og forældrenes 
vigtige bidrag i den henseende er at 
hjælpe med at klargøre deres barns 
klasseværelse og faglokaler. Det består 
generelt i rengøring overalt evt. 
malearbejde, vask af gardiner og 
tavleforhæng og lignende; det er 
forskelligt for de enkelte klasser. Det 
lyder måske omfattende, men hvis alle 
bidrager, er det ret overskueligt.  

Klasserepræsentanterne er tovholdere 
i arbejdet. Det bedste er nok, hvis man 
kan mødes efter skoleafslutningen, se, 
hvad det drejer sig om og lave aftaler om 
hvem, der laver hvad og hvornår; den 
planlægning står man selv for sammen 
med klasserepræsentanten. Noget 
arbejde kan laves umiddelbart om 
lørdagen efter skoleafslutningen, men 
den sidste uge af sommerferien lige op til 
skolestart er også en mulighed, som 
mange har brugt de seneste år.  

Vigtigt er det at lave aftaler om det og 
kontakte klasserepræsentanten, hvis 
man er i tvivl om noget eller forhindret. 
Det er et væsentligt arbejde, man på den 
måde giver til sit barns skoleliv, og vi 
håber, at alle på en eller anden måde vil 
bidrage.  

På skolens vegne, Flemming Allerslev 

Næste nummer af flyveren forventes at 
udkomme om to måneder, den 23. 
august. 

God sommer fra hele redaktionen!          
Stig, redaktør 
 

Sommerafslutning  

Hjertelig velkommen til 
skolens sommerafslutning 
lørdag d. 24. juni kl. 10.15 – 
11.30 i salen! 

Program: 1. kl. skuespil - 
Overrækkelse af vidnesbyrd til 
1., 3., 6. og 8. klasse – 
Fællessang. 

 

 

Elever på lager

 

 

Af Ulrik Nejsum Madsen, forælder 

  

Sommerkoncert: Vores fotograf Bente Foged Madsen har udvalgt disse to skud til 
flyveren. Til venstre er det Eliza, Agnete og Boris, der giver et nummer på trompet. Til 
højre dirigerer Martin Haugaard det store kor med elever fra adskillige klasser.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage?, de 

Fra Audonicons program  

Sankt Hans aften fredag 23. juni 16.30 
– 19.00.  Kom og hold en børnevenlig 
Sankt Hans aften på Audonicon. Båltalen 
bliver et eventyr og vi tænder bålet kl. 
18.00, hvorefter vi synger Midsommer-
visen. Medbring en ret til fællesbord - så 
spiser og hygger vi sammen! Tag alle du 
kender med! Alle er velkomne! Gratis 
adgang. 

 

Herover: International konference om 

ordets kraft på Audonicon til efteråret. 
Som det sés, annonceres der for 
arrangementet på flere sprog! 

Med forbehold for ændringer og trykfejl. 
Se mere på audonicon.dk eller på FB. 

Husk at Audonicons bogsalg har åbent 
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14. 

Kontrabas sælges 

Vi har tidligere været tilknyttet skolen med 
to elever.  Derfor har vi nu en kontrabas 
der søger et nyt hjem.  

Hvordan ser det ud hos jer? Kunne det 
tænkes, at der er nogen, der mangler en 
kontrabas?  

Så må de rigtig gerne sende mig en mail på 
mia@connectbyheart.dk        Kærligst Mia 

 

Deadline: Inden weekenden, eller efter 

aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller 
brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Duncan Lithgow, 
Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke 
nødvendigvis institutionernes holdning. Den 
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier. 

Pas på med diæt til de små 

Der har nu igen været en tragisk hændelse 
i udlandet, hvor et forældrepar er dømt for 
uagtsomt manddrab efter udelukkende at 
have givet deres 7 mdr. gamle søn vegansk, 
glutenfri og mælkefri kost (uden at barnet 
var konstateret intolerant). Barnet døde af 
fejl- og underernæring samt dehydrering. 
Også herhjemme indlægges flere og flere 
småbørn, hvis forældre på baggrund af 
deres overbevisning har givet børnene en 
utilstrækkelig eller forkert kost. 

Alle vil jo sikkert det bedste for deres 
børn, også de, som på grund af holdning 
eller tro undgår bestemte fødevarer i deres 
barns kost. Men der er grund til at være 
varsom, og lytte til en fagperson, især når 
det handler om helt små børn.  

Børn har nu engang bedst af alsidig kost. 
Derfor bør man undersøge sagen grundigt, 
inden man pålægger sit lille barn en diæt, 
der ikke er sundhedsmæssigt begrundet.  

Det er for eksempel vigtigt at vide, om de 
”erstatnings-produkter”, der er fri for det, 
man gerne vil undgå, også er af en 
tilsvarende ernæringsmæssig kvalitet – 
det er langtfra altid tilfældet. 

Noget helt andet er at tilstræbe 100% 
økologisk mad. Dér vil jeg godt være med - 
indenfor hjemmets fire vægge.   

Kilder: JP samt belgiske internetmedier. Se 
også artikel om gluten i Fællesflyveren nr. 7 
(findes på audonicon,dk).     /Stig, redaktør 

 

 

Såtur: Forrige mandag tog børnehave-
klassen på såtur til Edward og Alidas gård, 
hvor de fik lov at så deres eget stykke jord 
til. Hér er klassen på vej ud i landskabet 
med en masse geder. Foto Nanna Lund. 

 

 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 

  Sofia Lund Laursen  

Jeg går i 6. klasse. Jeg er født 4. marts 
2006. Tidligere gik jeg på Virring skole. 
Der har jeg også gået i vuggestue og i 
børnehave. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Gjesing, 
sammen med min mor, min lillesøster 
Lea og en kat ved navn Luna. 

HVAD ER DIN LIVRET?  Pandekager med 
kødsovs og sushi! 

DIN YNDLINGSMUSIK? Ariana Grande. 

  DIN YNDLINGSFILM? ”Stormy” 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? Da jeg ikke var ret gammel, stjal 
jeg en blyant fra en klassekammerat. Og 
jeg har engang boet i en hotel-pyramide 
i Spanien. 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG? 
Håndarbejde.  

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?   
At vi får tidligt fri! 

OG HVAD ER DET VÆRSTE? Matematik 
og eurytmi. 

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? 
Jeg har ikke været her så længe, så jeg 
spiller ikke noget endnu. Men jeg skal til 
at spille bratsch.  

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ 
HEN? Til Thailand eller Spanien. 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE, 
NÅR DU BLIVER VOKSEN?  
Professionel rytter! 

Herunder: Glade fodboldstøvle-modtagere! 

 

Gåden: Kattepine… 

Hvad kalder man en person, der 
sælger katte til alt for høje priser? 

Løsning: Den får du ikke, men du kan 
måske bede femte klasse om hjælp…  

Løsning sidste uge: Måneraket (mere 
præcist Apollo 1 – 17).  

Forklaring til sidste uge: Turbopumpen, 
der er nødvendig for, at en raketmotor 
kan fungere, byggede på højtrykspumpen 
i en gammel brandbil. Apollo 1 brændte 
og Apollo 13 nåede ikke månen. 

Vinder forrige uge: Anton, 3kl. 

mailto:mia@connectbyheart.dk
mailto:Bahnson@privat.dk

