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Velkommen	
til	Høstival	
lørdag	den	
28.	august	
 

• Langt	om	
længe	kan	vi	
holde	
kæmpe	
Høstival.		

• Husk	festligt	
tøj,	godt	
humør.	Husk	
lomme-
penge,	
tandfe-
pengene,	
tjek	sofapuderne	og	bilsæderne,	hver	en	mønt	tæller.		

• Lækre	lopper,	fantastisk	mad	og	kager	bedre	og	smukkere	end	dem	fra		
“	Den	Store	Bagedyst”.			

• Fænomenal	musik,	som	er	leveret	af	skolens	mega,	funky,	rappende	seje	elever	og	
lærere.		

• Festen	starter	kl	13.00.	
• 8.	klasse	åbner	festen	med	et	brag	af	musik	og	dans.	
• Der	er	tombola	med	mega	fede	præmier.	Tag	dine	nærmeste	og	fjerneste	med	for	at	

støtte	8.	klasseturen.	Vi	ses!	
• Bedste	hilsner	fra	8	klasse!		
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Nina,	som	er	tidligere	elev	på	skolen,	arrangerede	sjipning	for	alle	i	torsdags	–	her	ses	5.klasse	og	
Marianne	gi	den	gas	i	skolegården!	
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Bordhold	i	gul	samarbejder	–	nederst:	Rundbold	i	vand	–	det	er	skægt!	
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Blomsterbørn	fra	0.klasse	–	hop	og	spring	i	store	gul	
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Her er et link til Festugens hjemmeside, hvor Århus Friskoles optogs-gadeshow i Festugen 
beskrives: 
https://www.aarhusfestuge.dk/arrangementer/aarhus-friskoles-gadeshow-samba-musik-dans-og-leg 
 

Høstival og Corona 

Den sidste lørdag i august er der traditionen tro Høstival på Århus Friskole. Høstival 
har været en tradition på Århus Friskolen siden midt i 70 érne. Men sidste skoleår 
måtte vi desværre aflyse både Høstival og fastelavnsfesten pga. corona. Så vi er super 
glade for, at der ikke er nogle corona-restriktioner for skolen lige nu, som forhindrer, 
at vi kan afholde den. Høstivalen er en skoledag, hvor alle klasserne optræder, men 
Høstivalen er også et mødested for tidligere friskolefamilier og andre med tilknytning 
til skolen fra nær og fjern. Så der kan komme mange mennesker.  

Da der stadig er coronavirus i luften, så vil vi gerne undgå, at Høstivalen bliver en 
super spreder begivenhed. Indtil 30. sept. er vi i forhold til anbefalinger i en 
overgangsordning, hvor sundhedsmyndighederne kraftig opfordrer til, at alle over 12 
år enten er vaccineret eller lader sig teste inden de kommer til et skole-
arrangement med mindre man er fritaget fra test. For at forebygge 
smittespredning gælder det stadig at nyse i ærmet, vaske og/eller spritte hænder mv.  

Vi håber, at alle vil hjælpe os med at vi passer på hinanden. Vi skal nemlig på 
Møgelø lejr ugen efter, så vi vil ikke i corona-isolation, fordi vi har givet en 
krammer. 

Vi glæder os vildt meget til at holde Høstival og se jer alle igen.  

Kh. Marie Skoleleder 
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Kære elever, forældre, søskende og ansatte på Århus Friskole 

I Ormslev ligger Klinik Sund Krop, som tilbyder kranio sakral terapi, fysioterapi og massage. 

For at hylde fællesskabet på Århus Friskole giver jeg altid 20 % rabat på alle behandlinger til elever 
og deres nærmeste familie og ansatte. 

Jeg hedder Karina og er mor til Smilla i 5. kl og Dina i 8. kl. Jeg er fysioterapeut på 18. år og siden 
2013 også kranio sakral terapeut, hvor jeg behandler alle aldersgrupper, også baby, indenfor alle 
problematikker- fysisk og mentalt. 

Hvis du vil vide mere om behandlingerne, kan du besøge min hjemmeside: 
www.kliniksundkrop.dk, hvor der også kan bookes tid online. Eller ring/skriv på tlf 5219 2008. 

Jeg håber vi ses i Ormslev 

 

 

 
 



7 
Fredagsbrev		 Århus	Friskole	

	 fredag	d.	20/8	2021 

 

INDSAMLING TIL 
LOPPEMARKED 

Lørdag d. 21. august 2021 fra kl. 10 -13 i Stavtrup 

 
Lørdag d. 28. august afholder vi skolefest på Århus Friskole. Ved festen holder vi et stort  

loppemarked, hvor pengene fra salget af lopper, går til vores store udenlandsrejse, som vi 

(forhåbentlig) tager på til januar. 

 

Vi modtager og afhenter derfor med stor TAK ethvert bidrag af gode, gamle og brugbare 
lopper. Alt har interesse - på nær hårde hvidevarer, tunge møbler, klaverer eller defekte 
ting, der af miljøhensyn har det bedre på genbrugspladsen. 

Afhentning af lopper du gerne vil donere til os, stilles synligt ved vejen – gerne med en 
lap på hvor der står Århus Friskole, så kommer vi og afhenter. Du er også velkommen til 
at sende os en besked med adressen. 
Har du ting der ikke kan tåle at stå ude, eller er for tunge til at slæbe, kan du sms til os på 
indsamlingsdagen d. 21. august, så kommer vi og hjælper.  
SMS 24 40 96 16 og lav en aftale. 
 

Hvis du selv vil aflevere dine ting kan de også afleveres på Århus Friskole den 21. august 

mellem kl. 10 – 13. Der vil være folk til at tage imod dine ting.  

Fra d. 22. - 26. august er der også mulighed for at aflevere lopper. Stil venligst lopperne i 

blyantshuset på parkeringspladsen. 

På forhånd tak 

 

De allerbedste hilsner 8. Klasse på Århus Friskole 
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Gå til Trompet- og 
Trækbasunundervisning 

i Stavtrup 
 

Kære beboere i Stavtrup ! 
 
På Musikskolen LAURA vil vi gerne have flere elever, der spiller på trompet og trækbasun.  
Vores dygtige lærer Thor-Erik bor i Stavtrup. Han har tilbudt at undervise i sit øvelokale på  
Råhøjvej 15B, så I ikke behøver komme helt ind til Aarhus hver uge.  
 
Thor-Erik er professionel trompetist, og har gennem de sidste mange år spillet i alle mulige 
sammenhænge over hele landet i øjeblikket spiller han på Aarhus Teater.  
Han underviser både i trompet, trombone/trækbasun, og andre messinginstrumenter.  
 
Undervisningen foregår i Thor-Eriks øvelokale på Råhøjvej 15B.  
Tider og dage aftaler I med Thor-Erik.  
 
Hvis det har interesse for nogle af jer, må I meget gerne kontakte Thor-Erik med spørgsmål på 
mail@gibertmusik.dk. 

 
Tilmelding: Musikskolen Lauras hjemmeside: musikskolenlaura.dk 
Kontakt musikskolens kontor: 
kontor@musikskolenlaura.dk telefon 86186220 (man-tor 10-14, fre 10-13) 
 
I kan selvfølgelig også gå til trompet og messinginstrumenter på musikskolens hovedadresse 
Hjelmensgade 10, 8000 Aarhus C ! 
 

Venlig Hilsen  
Birgitte Lykke Stein, Musikskoleleder og Thor-Erik Gilbert Langseth, Trompetist 
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