Fredagsbrev
Århus Friskole d. 24. november 2006
Kære Bagunvenner - Baguncaco er
på spanden!

Baguncaco er den gadebørnsgruppe Friskolen
har besøgt 3 gange på 8.klasses ture
(og som har besøgt os 2 gange). Det er også
dem 8.klasse skal besøge igen til marts.
Lennart (svenskeren) skriver fra Salvador i
Brasilien og fortæller, at Baguncaco
er slemt på spanden: De kan ikke betale
strøm, husleje, mad til børnene osv.
Det er, som om de kun kan få penge, når de
søger til specielle projekter, men har
meget svært ved at skaffe til dagligdagen.
Dagligdagen er der ingen stemmer i, så det
giver politikerne ikke til...
Joselito – lederen – er ked at at skulle bruge al
sin tid på at overleve - så bliver det sværere
at fastholde ambitionerne om at skabe et
bedre samfund for gadebørnene.
Maria har taget initiativ til at samle penge ind
til dem igen ... (vi samlede sidst ind til dem i
maj til støttefesten)
Hvis du vil give et bidrag, så sæt pengene ind
på Marias konto så de er der på mandag:
Nordea, reg.2265 konto 0806308536.
Skriv afsender på og skriv “Til Baguncaco”.
De første 2000 kr er vist allerede hjemme.
Maria sender pengene til Lennart,
som giver pengene videre til Baguncaco.
Lennart er ved at oprette en konto for dem,
der fast vil være med til at sende
et månedligt beløb.
VH Asger

Bogaflevering i 5. klasse

Nu er vi færdige med billedforløbet i dansk.
Alle bøger skal afleveres til mig i næste uge.
”Den store røde hund”
”Jeg og Frede”
”Hvorfor”
”Landet længere væk”
Hilsen Gitte

Trommeelev(er)
Jeg har plads til 1-2 trommeelever. Jeg
underviser både begyndere og viderekomne –
det eneste jeg gerne vil have, er at du er seriøs
og øver dig – venlig hilsen
Mads fra 9.kl Pris: 40 kr /halv time

Sælges
Gameboy Advance sælges, velholdt med nye
og ældre spil, genopladeligt batteri og link
kabel. Langt under ½ pris. Simon Skipper,
Stautrup, tlf. 5198 8861
Århus Musikskole har en afdeling på
Højvangsskolen.
Her kan man gå til klaver, trommer,
tværfløjte, band og musik og bevægelse.
www.aarhusmusikskole.dk tlf 8612 9464
Henrik (Maya - 0.klasse)

