
 
 
 

 
 

 

Den nye vikar for Trine 
Efter samtaler i sidste uge, er vi begejstrede for, at kunne 
præsentere en yderst kompetent vikar for Trine. Vores nye lærer 
hedder Sanne Frandsen og har 14 års erfaring fra både Tårs skole 
og Holmegaardskolen. Hun glæder sig rigtigt meget til at arbejde 
sammen med os andre om at udvikle og styrke vores skole. 
Sanne kommer på besøg på onsdag, så eleverne får mulighed for 
at møde hende inden jul.  
I forbindelse med ansættelsen, har vi valgt at lave en lille 
lærerrokade, så Tommy frem til sommerferien tager sig af 
dansktimerne på hold 2.  

Juletræsfest 
Så er det på søndag Astrup Borger- og Forsamlingshus i samarbejde med 
skoleforeningen holder juletræsfest på friskolen. Arrangementet er åbent for alle. 
Du kan se invitationen ved at klikke på billedet.  

Jule-klippe-dag 

Tirsdag d. 1.12 afholder vi friskolens allerførste jule-klippedag. Alle 

eleverne har i dag fået en invitation med hjem i tasken med ekstra gode og vigtige 
informationer.  
Det bliver mega hyggeligt, så derfor vil vi gerne invitere alle forældre og 
bedsteforældre til julehygge og kaffe. Og hvis dine naboer ikke har planer tirsdag 
formiddag, så tag endelig dem med også. Vi serverer æbleskiver til børnene og de 
voksne kan købe 3 stk. for 5 kr. Overskuddet går ubeskåret til julestemning   
Vi starter med morgenjulesang kl. 
8.40 og klipper af ca. kl 12.30. Efter 
oprydning har hold eleverne fri og 
Fritteren åbner. 

Foredrag:  
”From Heart to Hand” 
På fredag d. 4.11 kl 11 – 13 får vi 
besøg af Liane Janne Løth. Liane 
kommer og fortæller om, hvordan 
hun de sidste godt 5 år har knoklet 
for børn og udsatte kvinder i Ghana, 
hvor hun bor med sin mand og søn. Vi 
kommer til at møde en fantastisk 
ildsjæl, som har viet sit liv til at hjælpe 
andre.  
Alle er velkomne!  
 

Rigtig god weekend! 

Datoer til kalenderen 

29.11 Juletræsfest 

1.12 Jule-klippe-dag 

3.12 Skole-hjemsamtaler hold 2 

4.12 
Foredag med Liana Løth kl 11-
13  

18.12 Juleafslutning 

13.1 
Foredrag med Pernille Dybro – 
mere info følger! 

  

27. november 
2015 

Centeret i Ghana 
Gennem centeret i Ghana hjælper From heart to Hand i alt 20 
familier og 53 børn til at få et bedre liv. Liane som bor på centeret 
sørger for at alle midler kommer direkte ned til børnene. 
På centeret bor der faste beboere, som har brug for hjælp til at 
forsørge deres børn. Disse hjælper Liane med at få en uddannelse, 
så de kan få et arbejde og sikre deres families fremtid. 
 
Gennem centeret hjælper FHTH bl.a klienter med følgende: 

 Indskriver børn i skole og giver dem skoleuniform og bøger 

 Hjælper unge/voksne med at få en uddannelse 

 Afholder kurser i sundhed, hygiejne, seksualundervisning 
og økonomi 

 Yder mini lån til enlige mødre, så de kan etablere en 
forretning 

 Afholder workshops i forskellige fag, hvor klienter lærer at 
drive en forretning eller producere varer til videresalg 

fromhearttohand.dk 

https://drive.google.com/file/d/0BzWglOopGD8wVE0ySFlzMEhFY00/view?usp=sharing
file:///C:/Users/Admin/Documents/ASF%20News/fromhearttohand.dk

