
 

 

 

Århus Friskole plejer at gå Lucia-optog på Plejehjemmet Søholm og Hospice Søholm. Men hvordan går vi 

Lucia-optog under corona, når vi ikke må komme ind? Vi valgte at gå Lucia-optog udenfor med hvidt tøj 

udenpå det varme vintertøj. Det var 3. klasse som i år havde øvet et Lucia-optog. 

   Først gik 3. klasse i Lucia-optoget hele vejen rundt om Plejehjemmet Søholm, hvor beboerne sad i 

vinduerne. Indefra plejehjemmet fortæller personalet, at alle beboerne var meget optagede af Lucia-optoget. 

De vinkede og smilede. Responsen fra plejehjemmet var: ”hvor var alle luciabørnene skønne til at udstråle 

glæde og vinke tilbage.” 

   Efter første optog var alle i Lucia-optoget kolde, våde og trætte, men ”the show must go on”, også for hende 

som havde forstuvet foden og deltog i Lucia-optoget trukket rundt på cykel. 

Lucia-optoget gik videre til Hospice Søholm. Her blev optoget guidet ind i hver eneste lille forhave til hvert 

hospice-værelse. Inde bag vinduerne bare 1 meter væk sad de døende beboere med deres pårørende med 

glædestårer strømmende ned ad kinderne. For hver tårer sang børnene højere og højere af deres englesang. 

Der var en fantastisk synergieffekt mellem børn og beboere. Det var som om, at børnene godt kunne 

fornemme, at hver eneste ene beboere skulle have denne smukke sang med på deres sidste rejse. Det var 

meget berørende. Dette var endnu én af corona-gaverne, at Lucia-optoget kom helt ind på værelserne 

gennem vinduet i stedet for at gå rundt på gangene. De sidste to linjer i Lucia-sangen fik pludselig en helt ny 

og stærk betydning: ”Skænk os af livet væld, lige til livets kvæld”. 

Tusind tak til 3. klasse, Christian på guitar, Maria og Hytte. 

Kh. Marie Skoleleder 
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Kære alle 

Så er året 2020 ved at lakke 
mod sin ende.  

For ét år siden havde vi ikke i 
vores vildeste fantasi kunnet 
forestille os, hvordan corona 
ville komme til at påvirke 
vores liv med 
skole-nedlukninger, 
legegrupper, hyppig 
håndvask, afstand, 
mundbind mv.  

Århus Friskoles værdier har 
virkelig været sat på prøve - 
ikke mindst vores 
grundlæggende værdi med 

”fællesskabet”-  fx strukturer på tværs af klasser med legesøskendeordning, gruppelejre, 
juleværksteder, spisning og arbejdshold mv. Vi savner helt vildt vores almindelige hverdag fra 
før corona med store og små sammen, sang og dans og masser af knus.  

Vi har måtte gentænke alting. Rigtig meget af det gamle er blevet genfødt på nye måder, hvor 
vi har fået øje på nye værdier, som er blomstret frem. Der har været masser af corona-gaver, 
som vi har brugt til at skabe en ny hverdag fx i vores skema med halve klasser i fysik og to 
lærere i samme timer i samme klasse. 

Jeg vil gerne takke jer alle for den kæmpestore støtte og opbakning, som vi har fået. Tak fordi, 
at alle har hjulpet med at passe så godt på hinanden. Vi kan være stolte af, at vi ikke én eneste 
gang i 2020 har været nødt til at lukke dele eller hele skolen på grund af corona-udbrud. 

Lad os fortsætte den gode stil, og ikke mindst: Lad os fortsætte med at skabe lys og glæde i en 
mørk tid, så vi alle kommer godt med ud på den anden side. 

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et stille og fredeligt nytår. 

Fred være med verden. 

Vi ses i 2021. 

Kh. Marie Skoleleder  
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4 klasse lavede årets jule dukketeater som de viste for Lille gul og blå børn. Det var en KÆMPE 
succes - KH Lars  
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I 5. klasse laver vi mange forskellige ting hver dag, nu hvor vi arbejder hjemme. Vi læser, bevæger os, er kreative og så 
skriver vi en lille tekst hver dag. En af dagene var overskriften Taknemmelighed, hvor vi prøvede at få øje på nogle af de 
ting, vi er taknemmelige for i vores liv.  

Alma skrev denne fine tekst.   kh Marianne 

Taknemmelighed  
 
Jeg er taknemlig for min familie. Min familie er mit stærkeste punkt. Det er dem, jeg kan holde i hånd, hvis jeg 
er bange. Dem der altid vil beskytte mig over for voldsomme ting. Det er dem, jeg åbner mig overfor, og det er 
dem, jeg er mest taknemmelige for findes. Men min familie er også mit svageste punkt, for det er dem, jeg vil 
have skal have det godt og vil beskytte for enhver pris. Jeg ville give alle mine ting væk for dem. Jeg vil min 
lillesøster frem for hele verden, og det er nok mit svageste punkt, for på et tidspunkt må jeg flyve fra reden og 
skabe min egen lille familie. Men det er der heldigvis laaaang tid til endnu. 
 
Jeg er også taknemmelig for det sted jeg bor i verden. Mange steder i verden er man meget fattig og måske 
ikke kan gå i skole. Der er også mange steder, hvor man synes piger er mindre værd end drenge. Der er også 
mange lande, hvor man skal have penge for at kunne få en ordentlig uddannelse, som der er vigtigt, hvis man 
vil klare sig.    
 
Jeg er også taknemmelig for min skole. På min skole er der et fællesskab, som jeg ikke ville kunne leve uden. 
Det er her, hvor jeg folder mig ud som menneske og alle er lige meget værd, og alle bliver behandlet godt. På 
min skole kan jeg være mig selv, og det er jo det der tæller. 
 
Alma – 5 klasse.  

 
 

En mørk decembermorgen med guirlander hængende ned fra lamperne blev vi alle i 2. klasse klogere på 
undulater, da Maja lavede en fin fremlæggelse om undulater og viste billeder af hendes egne fugle. 

Børnenes individuelle fremlæggelser kan bare noget... 

Kh Tine  
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Kære Mormor   - fra Nanna, 6.klasse 
Det er ved at være lang tid side vi har set hinanden. Jeg savner dig og jeg håber at du kan få tiden til at gå 
med den nye hundehvalp. Mine dage går egentlig bare ud på at jeg stå op kl kvart i 9.  
Kl 9 skal jeg på google meet. Så laver jeg egentlig bare lektier hele dagen. 
Du er jo i risikogruppen, men jeg syntes at du er stærk, og har et godt helbred, så jeg tror ikke at der sker dig 
noget. Jeg håber at vi kan holde en god påskefrokost, når nu vi ikke kommer til København til julefrokost. Jeg 
elsker at holde julefrokost hos jer, jeg elsker at se alle fra København og få den bedste julemad. Du er nok den 
der laver den bedste julemad, jeg kender. Jeg kan ikke vente med at se jeres nye hundehvalp. Jeg har hørt så 
meget om hende. 
Det har været et mærkeligt år, der er sket så mange ting, som ikke kan beskrives. Jeg syntes at vi alle har 
været gode til at holde sammen. 
Jeg ved at det har været hårdt for dig og Lars. Corona har ødelagt meget, men vi er alle gode til at holde 
sammen. Som du jo nok ved har jeg været i karantæne 2 gange, og der har jeg bare indset hvor hårdt, nogle 
har det. 
Dem som nærmest ikke har set nogen i over et halvt år. Jeg har lært ikke at blive alt for skuffet, når noget 
bliver aflyst, fordi der er folk, der ikke må komme ud af deres dør. Jeg har lært at være taknemmelig for at jeg 
må se mine venner og familie. Det er nemlig dem, der har hjulpet mig igennem corona på en måde som nogle 
gange har været hyggelig. Jeg savner at må komme igen, men jeg husker altid på, at vi snart må komme 
overalt igen det. 
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Jeg glæder mig til 2021. Jeg glæder mig til at komme tilbage til det normale igen. Men jeg må indrømme, at 
der er noget jeg kommer til at savne. Jeg synes fx at hjemme  godt kan være hyggeligt. Jeg vil jo allerhelst gå i 
normal skole, men hjemmeskole har været sjovt at prøve.  
 
Ærligt så syntes jeg at hjemme hos jer er det sted jeg nyder mest at holde jul. Jeg kan huske engang mig og 
Ejner skulle med Lars ud og hente juletræ. Mig og Ejner sad bag i vognen på skov-bilen. Vi sad med en 
walkie-talkie og kunne snakke med Lars, som kørte bilen. Da vi kom hjem duftede der af julemad. Der var 
dejlig varmt og hele familien var samlet. Det var den bedste jul jeg har holdt. Det var familien der gjorde det til 
den bedste. Første gang vi fik at vide, at vi alle skulle sendes hjem var det som en film. Jeg kunne ikke forstå 
det. Jeg kan huske, at jeg sad i sofaen og kiggede. Jeg prøvede at forstå det men det kunne jeg ikke. Det 
første jeg tænkte på var min venner og familie. Hvordan havde de det ?.  
Jeg stod op næste morgen og tog tøj på. Jeg gjorde mig klar til skole, men det underlige var at jeg ikke skulle i 
skole. Der startede det og så løb det løbsk. Det blev til 2 måneder - og mange ting blev aflyst. Jeg glæder mig 

til at kunne være tæt igen og jeg 
glæder mig til at se dig, knus Nanna.  
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Husk: Vi slutter fredag klokken 12, der lukker skolen:-) 
 
Og vi ses alle onsdag d. 6. januar  
 
GOD JUL OG GODT NYTÅR fra alle medarbejdere på Århus Friskole 
og fra fredagsbrevsredaktionen - (asger@aarhusfriskole.dk) 
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