


 

    
 
”…for der var ikke plads til dem i herberget.”   

”Lukas 2 – krybbens bo” – Et lille rim vi lærte som 

børn, og som skulle hjælpe os med at huske, hvor 

juleevangeliet stod henne, nemlig i Lukasevangeliet 

kapitel 2. Lige præcis det kapitel der uden sammen-

ligning, nok er det mest kendte kapitel i he-

le Bibelen. Det kapitel der fortæller om, hvordan 

Jesus blev født. Der er næppe et menneske i Dan-

mark der kan gå igennem julen, uden på en eller 

anden måde at have stødt på ordene: ”Og det skete 

i de dage…”.    

Samtidigt må vi 

jo nok også ind-

rømme, at jule-

evangeliet er, 

som alle de an-

dre traditioner i 

julen, noget der 

bare skal læses, 

uden at vi nød-

vendigvis behø-

ver at reflekterer 

betydeligt over ordene. Måske skulle vi udfordrer 

hinanden til, hvert år at vælge en enkel sætning el-

ler et enkelt ord, som på en eller anden måde skulle 

få en betydning lige præcis det år.    

I den her andagt kunne jeg godt tænke mig at se på 

sætningen ”…for der var ikke plads til dem i herber-

get”. Josef og Maria er ankommet til Betlehem, li-

gesom mange andre mennesker, 

pga. folketællingen. Der har været enormt mange 

mennesker, så mange at der ikke engang var plads 

til dem i herberget. Og se, problemet kan jo være 

reelt nok – der var simpelthen ikke plads. Men alli-

gevel kan man godt undre sig lidt over, at der ikke 

kunne findes en enkel plads til en fødende kvinde 

og hendes mand. Var der ikke bare én der havde 

rum og overskud til at give andet end en stald og en 

krybbe.   

Og så kunne tanken jo opstå – har vi plads i vores 

liv til de mennesker der har brug for en hjælpende 

hånd. Har vi syn for de mennesker der er ensomme 

– de mennesker der har mistet – de mennesker der 

har brug for ikke at blive afvist mere. Jeg tror hur-

tigt, at vi kan komme til at indrette vores liv på en 

sådan måde, at der ikke er rum og overskud til at 

give plads til dem, der har brug for det.  

Straks rammes vi så af den her irriterende dårlige 

samvittighed – for ja, jeg burde også gøre noget 

mere, og jeg burde også være mere rumme-

lig!! Men hvor er det fantastisk at vide, at også her 

er jeg dækket ind under Jesu ord: ”Dine synder er 

tilgivet dig”.   

Befolkningen i Betlehem havde ikke plads til en fø-

dende kvinde – og hvad der er endnu mere vig-

tigt: havde ikke plads til Jesus. For det er jo sandhe-

den – Det barn Maria ventede var Guds egen søn. 

Ham der levede et liv på jorden og lod sig dø på et 

kors. Hvorfor? Jo, fordi han i visheden om, at der 

ikke findes et menneske på jorden, der i sig selv kan 

gøre sig fortjent til det evige liv, måtte dø for at vi 

kunne få fred.  

Vi har brug for at give plads til Jesus i vores liv. Ene 

og alene fordi vi er dybt afhængige af ham. Vi bliver 

ikke bedre mennesker af den grund. Men vi kan 

med Jesus på plads i vores hjerter, gøre det så godt 

vi kan i mødet med vores næste. Velvidende at når 

jeg fejler i det møde, har jeg lov til at hvile i den 

fred Jesus vandt, ved at blive født som menneske 

og igennem hans død og opstandelse. - For min 

skyld!!   

Det er juleevangeliets budskab…   

Skrevet af Peter Thorsen 

Casting Crowns - Make Room  



  

 

August: 

Endnu et skoleår blev startet op. Igen i år 

blev der sat rekord med det højest antal star-

tende elever, nemlig 148. Det er fantastisk at 

der bliver ved med at være god søgning til 

skolen - det er vi enormt taknemlige for.  

I 0. klasse startede de 12 elever (Se side 4). 

Vi havde igen i år atletikdag på Vejen stadion 

sammen med Bylderup Bov kristne friskole. 

En festlig dag, der afsluttes med at eleverne 

får udleveret et diplom for deres præstation.  

September: 

Den 9. september tog 7. klasse, traditionen 

tro, afsted til Bornholm for at se om rokkeste-

nen stadig kunne rokkes (se mere om den tur 

inde i bladet).  

Den 12. var 8-9. klasse på Ribe Katedralskole 

og se udstilling af Årets Pressefoto 2018 og 

bagefter på Jacob A. Riis museet og se hans 

udstilling af billeder fra New York i slutningen 

af 1800-tallet. 

Oktober 

Den første lørdag i oktober blev vores årlige 

basar afholdt. En dejlig dag med mange glade 

gæster.  

Oktober var også måneden, hvor vi havde 

emneuge. En uge hvor eleverne får mulighed 

for at fordybe sig i et fagligt emne på en an-

den måde end det er muligt i den daglige un-

dervisning. For indskolingen handlede det om 

vadehavet, Mellemtrinnet havde om verden 

og udskolingen skulle prøve kræfter med 

blogs og vlogs.  

Dagen inden efterårsferien var hele skolen i 

Gram skov, i forbindelse med skolernes moti-

onsløb. Imponerende nok ramte vi et hul i 

skyerne, i en ellers ret så våd oktober måned 

og kunne løbe vores 1½ times løb i tørvejr. 

Den elev der i år løb længst, kom op på 16,8 

km - sådan! 

  



November: 

Den 14. november sendte vi for første gang 

9. klasse på en tur helt til New York. En ople-

velse de 16 elever nok sent vil glemme (læs 

mere inde i bladet). 

November er også måneden, hvor vi afhol-

der terminsprøver. Her får både 8. og 9. klas-

se mulighed for at stifte bekendtskab med 

den skriftlige eksamensform.  

7. klasse fik lov til at se og høre, hvordan li-

vet som landmand er, da de midt i november 

var en tur syd for Bramming og besøge en 

stor malkebesætning.  

Også 3. klasse har været på tur, de tog, med 

stor succes, til et stort håndboldstævne i 

Holsted.  

November blev afsluttet med to meget vigti-

ge ting: der blev hentet juletræer og der blev 

pyntet op i klasserne, på vores store jule-

klippe/klistre dag. Juletræerne blev i år hen-

tet af 1. kl. hos den lokale smed, Jørgen 

Holst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ønsket om glædelig jul til jer alle sam-

men. 

Peter Thorsen          

konstitueret skoleleder 



Navnene på vores elever i 0.kl.: 

Forrest fra venstre: Ida Marie, Jonas J, Michelle, 
Sille, Jonas H, Jonathan 

Bagerst: Johanne, Pilou, Dominic, Karina, Rasmus, 
Liva 



Dag 1 
Vi var med toget fra vejen til København.  
I København lærte vi om frihedsstøtten, og det 
var meget spændende.  
Om aftenen i lejren lærte vi reglerne om hvor-
dan man skulle opføre sig og være sammen 
med de andre.  

Dag 2 
Vi var på et granitbrud og klatre. Vi lærte at 
klatre i klipperne og at rappelle. Det var fler-
tallet glad for. 
Vi var også ude at gå, fordi vi skulle til Ham-
mershus. Der var 4 kilometer derhen, plus vi 
skulle gå 3 kilometer tilbage til lejren, så vi gik 
7 kilometer den dag.  
Så var vi oppe på Hammershus, hvor der var 
et lille foredrag og ellers gik vi bare rundt og 
kiggede.  
 

Dag 3 
Først var vi i Gudhjem, 
hvor vi shoppede lidt.  
Så skulle vi ud og sejle fra 
Gudhjem og der lærte vi 
en masse om øen, fordi 
vores kaptajn snakkede 
om alt vi kom forbi. Der 
var nogle få der blev sø-
syge. Sejlturen gik til Hel-
ligdomsklipperne og re-
tur. 

På turen kunne 
man også se Erthol-
mene og dem var 
der også et fore-
drag om.  
Vi var også i Svane-
ke, hvor vi kunne 
købe nogle bolsjer 
og se på et glaspu-
steri. Vi måtte også shoppe lidt derhenne. Da 
vi kom tilbage til lejren, var de fleste ude og 
bade.  

  
 

 

 

 



Dag 4 
Vi var ude og se sildrøgeriet, hvor vi kunne 
læse en masse og lære om hvordan man rø-
ger sild og hvordan de blev tilberedt.  
Så skulle vi ned ad forfærdelig mange trap-
per, på vej ned til Jons kapel. Her var der   
Også et foredrag. Bagefter var vi i Øster Lars 
kirke.  
Så var vi nede og se Rytterknægten. Vi gik op 
af en masse trapper op i et tårn, hvor der var 
en meget pæn udsigt!  

 

Dag 5  
Den sidste dag var vi på et Militær-museum. 
Det kunne nogle af drengene lide. Bagefter 
tog vi hen til et andet museum.  
Da vi kom hjem, var det rengøringstid.  
Vi tog færgen fra Rønne til Sverige, herefter 
tog vi en bus til København og så med toget 
til Vejen, hvor vi ankom omkring lidt over 
midnat.  

 

Skrevet af Nadija og Malik fra 7. klasse 



Efter en flyrejse, som ifølge eleverne var 

”helt perfekt” og ”ren luksus”, landede 9. 

klasse i JFK tirsdag d. 14. november. For-

ventningerne til de næste fem dage var høje 

– og de blev til fulde indfriet. 

Da klassen første gang kom op til overfladen 

på Manhattan efter at have kørt med 

subway,  lød der et fælles, overvældet: 

”Wow!” fra hele flokken. Synet af himmel-

høje skyskrabere skal man lige vænne sig til. 

”Man føler sig lille”, siger flere fra 9. klasse. 

Der bød sig flere muligheder for at se NYC 

oppefra: dels med Roosevelt Island Tram-

way, dels ved at komme op i det nye var-

tegn Vessel ved Hudson Yards, men mest af 

alt ved at komme op på 86. etage i Empire 

State Building. ”Mit syn på, hvad der er en 

god udsigt, er forandret efter at have været 

deroppe”, siger Sylvester, ”der var en fanta-

stisk udsigt. Lysene, og det at se hvor meget 

liv der er i NYC, er stort at opleve. Ja, bare 

tanken om, at man er så højt oppe, er vild”. 

For Cilas var Museum of Jewish Heritage det 

bedste på turen. ”Jeg lærte noget nyt – det 

var en meget tankevækkende udstilling”, si-

ger han om udstillingen ”Auschwitz – not 

long ago, not far away”. 



Andre i klassen nævner 9/11 Memorial som 

det største på turen. Dels fordi man lærte 

noget nyt om noget, der skete for forholdsvis 

kort tid siden, men mest af alt gjorde stem-

ningen på stedet indtryk på eleverne. 

”Stemningen var trykket og helt speciel; man 

kunne tydeligt mærke, at her var der sket 

noget, som amerikanerne slet ikke er færdi-

ge med at bearbejde”, siger Rahwa. 

Louise fremhæver turen ud til Frihedsgudin-

den som noget særligt: ”Det, at have været 

der selv ”for real” er ret vildt og stort”. 

Times Square med sine mange  lys og skær-

me i alle størrelser med skiftende reklamer i 

alle farver, M&M´s butikken, Hard Rock Café 

og hele den særlige stemning, det tilsammen 

giver, bliver også trukket frem. I det hele ta-

get skal de mange gode shoppemuligheder i 

NYC bestemt ikke undervurderes, mener et 

flertal i klassen. 

”Nej hvor sjovt: det her sted kan jeg huske 

fra en film”, blev der sagt med gensynsglæde 

mange gange i løbet af dagene, når man gik 

på gaderne eller i Central Park.  

En dagstur til Washington bød på gåtur i 

strålende solskin langs National Mall, hvor vi 

blandt andet oplevede Lincoln Memorial. 

Endvidere fik vi set Det Hvide Hus. 

”Det var en positiv, humoristisk og spænden-

de tur”, sam-

menfatter 

Noa og tilfø-

jer, ”selv fly-

rejsen var en 

god oplevel-

se”  



Tusind tak til alle jer, der har 

været med til at støtte sko-

len i form af gaver, tid og an-

det denne dag.  



Legepatruljen 

I september i år var vi i 6. klasse på le-

gepatruljekursus. Det var et rigtig godt 

kursus, hvor vi lærte meget om at være 

legepatrulje. Vi kunne godt tænke os et 

kursus mere, for det var bare fedt   

Der er legepatrulje i frikvarteret efter 

2. time tirsdag, onsdag og torsdag hver 

uge.  

Det er en god oplevelse at 

være legepatrulje.  

Vi lærer selv nye lege og har 

fundet ud af, at de i 0.-3. 

klasse synes det er rigtig 

sjovt, når vi er med i legene. 

Vi har lært noget om, hvor-

dan man skal være sammen 

med yngre elever, så de sy-

nes legepatruljen er noget, 

de gerne vil være med til.  

Der kommer flere og flere børn for 

hver gang. Vi oplever også, at børne-

ne kommer udenfor legepatruljeti-

den og gerne vil lege med os.  

I begyndelsen var det lidt svært at få 

børnene til at lytte, men det går me-

get bedre nu.   

6. klasse 



Januar:   28.-29. Skolehjem samtaler for 5.- 6.- 7.- 8.- 9. kl. 

Februar:  Vinterferie uge 7 

   25. Åbent hus 

Marts:   11.  Skolehjem samtaler for 3. kl.  

   12.  Skolehjem samtaler for 0. kl.  

   16. Skolehjem samtaler for 4. kl.  

   17. Skolehjem samtaler for 2. kl.  

   23. Skolehjem samtaler for 1. kl.  

   26. Forårsfest kl. 19-21. 

   Uge 13: 8. kl. Intro for løb 

April:  26. Konfirmation i Fole kl. 10.00 

   30. Generalforsamling 

Maj:  Uge 18 Eksamen for  9. kl.           

   Torsdag d. 28. Familieidræt 

Juni:         23. Dimissionsfest for 9. kl.                     

          26. Sidste skoledag inden sommerferien 

Brændstrup kristne Friskole udgiver 

SkoleNYT. 

Ramsherred 13, 6630 Rødding, 

tlf. 7482 2551, mail:  

info@bkfriskole.dk 

 

 

Adresse felt. 


