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 Fredagsbrev Uge 14 
 

Påsken står for døren med æggerulning, -pustning og -pyntning, alle gode familie traditioner. Røgerierne 
tænder ligeledes op og snart vil duften af røgsmuld sprede sig over byen, som på forunderlige og lokkende 
vis åbner byen op og minde os om at sommeren er på vej. Ugen på skolen har været ganske særlig, præget 
af skolens musical opsætning, en tradition der pga. Corona har været udsat to gange og nu endelig er til-
bage igen. Skolen afslutter ugen med påskeløb både med løbesko, rulleskøjter, hvor eleverne i år samler ind 
til de ukrainske familier på Bornholm.  

Livstråden – Årets musical på skolen 

Sikken en gennemgribende fantastisk opsætning af fortællingen om de græske Guders verden og magtspil. 
Der var fuldt tryk på i orkestergraven, hvor bassens beat, trommernes energi, perkussionistens indlevelse, 
guitarens melodiske udtryk og pianomandens orkestrering af samspillet med de dygtige skuespillere på sce-
nen. Scenerne var i deres opsætning med humoristiske tilgang, gennemøvet replikker, timing, koordination, 
musik og sang en fantastiks oplevelse. Både fortællingen og sangene vakte minder fra tidligere tider, hvor vi 
kunne synge med. 
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Generalforsamling 

Tirsdag d.5. april havde vi generalforsamling på skolen, hvor formand for bestyrelsen, Maria Barslund, præsenterede 
bestyrelsens årsberetning, og vores tilsynsførende tilknyttet skolen, Kirsten Lenz, fortalte sin beretning. Kirsten Lenz 
holder øje med kvaliteten af undervisningen, og hvordan vi gør på skolen. Vi fik mange rosende ord med, der på alle 
måder viser at vi skal være stolte over den skole vi har og det gode skoletilbud vi er. 

Påskeløb 

Igen i år har vi afholdt påskeløb på skolen. I år løb vi for de ukrainske familier på Bornholm. Eleverne løber 
hvert år for et godt formål, og i år samler de ind til ukrainske familier på Bornholm, hvor hver elev har væ-
ret ude og finde 3 sponsorer, som hver giver et beløb til formålet. Dagen handler om at gøre en forskel for 
andre og samtidig have det sjovt sammen. Det var igen i år en fællesaktivitet, hvor der blev løbet, gået, 
hoppet, rullet og skatet på ruterne op og ned ad skovgade, ud om fyret og langs Søndergade. Vinden var 
dog ikke helt vores ven på ruten for skaterne i dag, det følger vi op på næste år. Der blev gået til den og ele-
verne løb tilsammen 816 omgange og runder de 890 km. Der var store smil på ruten, hvor eleverne hep-
pede og opmuntrede hinanden. Anja fra SFOen skabte igen i dag mirkaler i køkkenet med sine fantastisk 
kanelsnegle til alle efter den god indsats. Nu tror jeg vi er helt klar til påskeferie J 
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I ønskes alle en rigtig dejlig påskeferie, hvor vi håber, I både hjemme og på rejse vil nyde tiden, familielivet 
og forårets komme. 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 

 

 

 


