
Uge 48                    Svaneke d. 03/12 - 2021 

 

 

FREDAGSBREV 
Tak for en ganske særlig, magisk og en helt igennem 

stemningsfyldt rejse i en på alle måder medrivende 

multiforlystelse med jul på popkorn, julepynt og tryk i 

boder, huer på nisser, glimtende lys, lotterisange, 

suppe og boller, marcipanhjerter og flødeboller, 

skattejagt og hjemmebag. En fantastiks oplevelse, jeg 

stod med i fredags til dette års Julebazar midt på 

gårdspladsen i Søllingsgaard omgivet at glade, 

feststemte og spændte børn, unge og ældre, der denne 

fredag var samlet i dette byens hjerterum til 

julettræstænding og julabazar i en historisk købsstad. 

 

KALENDERVINDUET 

Torsdag d.2. december blev kalendervinduet afsløret 

for de fremmødte under julesang med valgholdet og 

hjemmebag fra køkkenets moderne brændekomfur. 

Vinden havde lagt sig og kulden holdt hof. Hjerternes 

fest og kong vinter er sandelig kommet lige til tiden i år 

– Velkommen      

 

 

DEN FØRSTE SNE 

Den første sne dryssede ned over Svaneke til glæde for 

alle barnlige sjæle. I skolegården blev der leget under 

den frostklare himmel. Dejligt er det med røde kinder. 

 

 CORONA 

Vi har forsat rigtig godt styr på at holde smittespred-

ningen nede på skolen med de tiltag, vi har taget. Vi 

har en næsten helt almindelig skoledag kørende, hvor 

vi kan gennemføre den planlagte undervisning, med 

klasser på tværs i fx valgfag og idræt. SFO er delt op i to 

afdelinger, hvor to klasser er sammen. 

Alle medarbejdere på skolen har siden mandag i denne 

uge skulle vise Coronapas på skolen, da vi tilhører grup-

pen med de statsansatte. Vi er dog så heldige, at vi i 

samarbejde med BRK fortsat kan tilbyde test to gange i 

ugen på skolen til elever og medarbejdere, så vi er rig-

tig godt med. 

Den fælles morgensang i musiksalen må desværre 

vente lidt endnu. Her er tidsperspektivet desværre nok 

lidt længere. Vi arbejder på en løsning for at få sangen 

til at lyde i klasselokalerne. 

Incidenstallet på Øen har været lidt af en gyser at følge 

i denne uge, men det ser ud som, det er ved at stabili-

sere sig. Tallene i Svaneke er som TV2 meldte ud i ugen 

på nul, men vi holder selvfølgelig øje med udviklingen 

på hele øen og handler, hvis det igen bliver nødvendigt. 

 

 



Uge 48                    Svaneke d. 03/12 - 2021 

 

 

JULEBAZAR OG KALENDERVINDUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en rigtig god december-weekend 

Venlige hilsner 

Allan og Thomas 

 

 


