
 

 

Støt 8 klasses tur: 
Farvel til lopper – goddag til takeaway og kager!  
Kære alle 

De seneste uger har 8. klasse solgt lopper og kage for at tjene penge til deres rejse. Det er gået 
superfint med et pænt overskud, takket være en megaflot indsats fra både børn og voksne i klassen 
– og selvfølgelig massiv støtte fra alle andre elever og forældre. Så tak og skulderklap til alle!!! 

Det bli’r dog en udfordring at sælge kage, kaffe og lopper Corona-venligt, så vi har skruet lidt på 
konceptet: 

Fra nu af sælger vi kun kager og takeaway – salget foregår fra Blyantshuset og kun om fredagen. 
Til gengæld kan I alle fredage i november købe både lækker mad og kage med hjem til weekenden. 
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Teltet ved p-pladsen vil i stedet give ly til dem, der står i kø og sikre god afstand. Tag gerne en snak 
med jeres børn om, at boden er en salgsbod – at det lige nu er VIGTIGT, at de hygger andre steder, 
selvom boden lokker! 

For intet er som det plejer i år. Men trods de mange benspænd har det affødt masser af nye tiltag og 
aktiviteter, der kan støtte 8. klasses-turen. Så vi høster helt nye erfaringer, der også kan komme de 
næste årgange til gode.  

Mange tak for jeres skønne opbakning! 

HUSK: Du kan også give et bidrag via MobilePay Box: 2778EX (Tekst: 8klasseturbidrag)! 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
9.gir den gas i Tanzania-show 

 

Fredagsbrev   Århus Friskole    fredag d.6.november  2020 
 



 

 

 
Der var fem heldige vindere i 
kunstlotteriudtrækningen . 
De har alle fået direkte 
besked. Denne udtrækning 
var også den sidste. Vi 
takker, alle der har støttet 
vores lotteri. Vi drømte om 
at sælge 200 lodder - vi fik 
solgt 201. Tusind tak for at 
ville lege med. Kh 8. 
klasse. 
 
 
MADVEMBER MENU 
fredag d. 6. november: 
 

Thailandske ruller 
med salat og 
sursød sauce.  
 
Vi har +300 megalækre 
håndlavede ruller klar til 
jer i pakker à 2 portioner 
til 100 kr. (50,- pr. 
person) – kontant eller 
MobilePay.  
 
Køb dem i Blyantshuset 
fra kl. 14-16 efter 

først-til-mølle princippet – INGEN FORUDBESTILLING!  
 
(Ryger de hurtigt, skruer vi selvfølgelig op for antallet i næste uge ;-) 
 

Velbekomme og god weekend fra 8. klasse!                                           
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projektarbejde startet op i 5.klasse - med en skøn blanding af emner  lige fra jaguaren til Berlin:-) VH MG 

 

 

Italiensk uge i køkkenet i denne uge Madholdet i gang med at lave lækkert brød til minestronesuppen 
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0.kl i skoven - og herunder endnu et billede - “fælleshop”  - fra det vildt fede show, vi blev diverteret med i 
sidste uge VH Asger 
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