


 

Han kender stjernerne - og 
dig. 

Har du nogensinde stået en klar, 
mørk aften og set op mod stjerne-
himlen? Hvis ikke, skulle du gøre 
det. Det er fantastisk. Du ser en 
række klare stjerner, som du må-
ske kender navn på: Nordstjernen, 
Karlsvognens syv stjerne eller 
stjernebilledet Orions fem stjer-
ner. Hvis du ikke kender navn på 
nogle af stjernerne, så få én, der 
gør det, til at hjælpe dig. Jo flere 
navne du kan sætte på det, du ser, 
desto større bliver din verden. 

Ud over de klare stjerner, du ser 
på himlen, er der også nogle bånd 
af stjerner. De kaldes Mælkevejen. 
Det er vores galakse, som består 
af millioner af stjerner, der hver 
er en sol. Og der er mange flere 
galakser end den, du kan se. 

Disse millionvis af stjerner kender 
vi ikke navnene på. Men det gør 
Gud. Hver enkelt af dem har han 
givet et navn, som han kender. 
”Løft jeres øjne mod Himlen ,og se! 
Hvem skabte den? Han, som fører 
dens hær talstærkt ud og kalder 
dem alle sammen ved navn” Esa-
jas´Bog kap. 40 vers 26. 

Og så er det bare stjerner. Menne-
sker har langt større værdi for 
Gud. Så når han kender navnene på 
alle stjernerne, kender han selvføl-
gelig også navnene på alle menne-
sker. Han kender for eksempel nav-

nene på alle drenge i Kina og alle pi-
ger i Indien. Han kender også dit 
navn. Ja, han kender dig. 

Du er en stjerne i Guds univers. 
Han kan ikke undvære dig, selv om 
der er milliarder af andre menne-
sker. Derfor gør det ikke så meget, 
at du aldrig bliver popstjerne eller 
fodboldstjerne. Det er langt vigti-
gere at vide, at man er en stjerne i 
Guds øjne. 

Der er også den forskel, at stjer-
nerne har Gud ”bare” skabt. Dig 
har han både skabt og købt. Han 
skabte dig, da en sædcelle fra din 
far mødte en ægcelle fra din mor. 
Og han har holdt liv i dig lige siden. 
Men det er endnu større, at han 
har købt dig - ved at sende Jesus 
til jorden, hvor han betalte med sit 
liv, sin død og sin opstandelse, for 
at du altid skal være Guds stjerne. 

Det kan et kig på stjernehimlen 
minde dig om! 

 

Andagt fra ”Vind” af Carsten Hjorth Pedersen 



  
 

 

Et skoleår er slut – nummer 40 i rækken – 

her på friskolen i Brændstrup. For de fleste lig-

ger 1978/79 langt tilbage i bevidstheden, og 

for rigtig mange er der tale om historie, noget 

der skete lang tid før, de blev født, men det 

var i august 1978, at skolen slog dørene op og 

modtog elever. 

Det er en daglig fryd, at sige godmorgen til en 

skøn flok elever. Nogle er glade, andre trætte, 

søvnige, sure eller noget helt femte. Men et 

”god morgen” skal hver enkelt elev have. Vi 

har alle brug for at blive set, ellers kommer 

der en grim følelse af, at blive overset. 3 bus-

ser sætter eleverne af omkring 8.10. Da er der 

kommet liv i den lille landsby – Brændstrup. 

140 elever er på vej til endnu en skoledag, og 

dem er der omkring 200 af på et skoleår. Men 

nu står sommerferien for døren, og det er må-

ske det bedste tidspunkt for en elev (og lærer)  

at se på en lang række feriedage. 

Der har lige været to valg, et til EU-

parlamentet og et til Folketinget. Her på sko-

len havde vi allerede i januar besøg af politike-

re, nemlig forskellige partiers ung-

domsorganisationer. Et stort anlagt 

forløb med ”skolevalg” deltog vi i 

sammen med mange andre skoler. En god op-

læring og træning i demokratiets svære kunst. 

Hver torsdag har eleverne i 7.-8.-9. klasserne 

et par fællestimer. De løber ofte en morgentur 

og spiser derefter fælles morgenmad. Nogen 

gange har der været besøg af forskellige per-

soner, som har noget på hjerte. Formålet er 

bl.a., at eleverne skal opleve, at verden er lidt 

større end det man umiddelbart kan se ud 

over sin egen næsetip. 

Vi har fået Grundtvig og Christen Kold op på 

væggen. Grundtvig er den store danske sal-

medigter og skolemand. Han er nok værd at 

se på, netop på en friskole.  
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Skolen forandrer sig også lidt hver dag. I lø-

bet af det sidste halve år er endnu et klasse-

værelse blevet renoveret. Den Røde Byg-

ning, som vi kalder den tidligere Folkeskole-

bygning, er blevet renoveret over de sidste 

par år. Nye kviste og nyt tag – og på loftet et 

par udmærkede klasseværelser, hvor kom-

mende 8. og 9. klasse har til huse. Ellers 

rummer bygningen et fysik-lokale, samt bil-

ledkunst/musik og et almindeligt klassevæ-

relse, hvor 7. klasse holder til. 

Der er kommet en kold-vands-automat, som 

er placeret i Den nye Træbygning.  

Endelig har vi haft en daglig udfordring med 

gående og kørende trafik på skolens parke-

ringsplads. Dette problem har vi afhjulpet 

ved at lave en ny gangsti gennem skolens ha-

ve ned til fortovet, hvor to busser holder  og 

venter på eleverne. Det ser ud til, at det vir-

ker efter hensigten, så vi ikke har gående 

elever og en bakkende bus mellem hinan-

den. 

Vores nye gymnastiksal er en stor glæde i 

hverdagen. Skolefritidsordningen bruger 

gymnastiksalen, når vejret er dårligt, og el-

lers bliver salen brugt til idræt for de yngste 

klasser. 

Alle læsere af vores skoleblad ønskes en rig-

tig god sommer. 

Ebbe Kaas; Skoleleder 

Galla i Udskolin-

gen. 



NyTirsdag skrev: 

Brændstrup Fællesforening 

har hædret landsbyens fri-

skole. 
Brændstrup: Fællesforeningen i Brændstrup 

uddeler hvert år en forskønnelsespris. 

I år er prisen gået til byens friskole. Begrun-

delsen for at pristildelingen var blandt andet: 

- Brændstrup Friskole fremstår altid pæn, 

velplejet, og alle skolens bygninger er godt 

vedligeholdt. Skolens nye bygninger og en 

ny opførsel af skolens gymnastiksal er holdt 

med samme bygningsbeklædning, som ta-

ger sig flot ud og udgør en helhed, lyder det 

fra Bjarne Larsen, der er formand for fælles-

foreningen. 

Skolens formand Sander van de Belt, Gram 

og skoleleder Ebbe Kaas modtog med tak 

prisen. 

- Vi har renoveret og bygget en del de sid-

ste fire-fem år, siger Ebbe Kaas. 

Den tidligere folkeskolebygning fra 1936 har 

fået nyt tag og kviste, og der er indrettet to 

klasseværelser på loftet. 

Friskolen i Brændstrup har 142 elever og i 

alt 20 ansatte. 



Ny fysik, matematik og naturfagslæ-

rer 

Ejnar Landkildehus bor i Bylderup-

Bov, i et rødt hus der ligger ved Ho-

vedgaden. I de sidste 16 år har Ejnar 

haft sin gang på friskolen i byen, først 

et år som lærer og de sidste 15 år som 

skoleleder. Nu skal der ske lidt foran-

dringer, fortæller Ejnar. Jeg er glad for, 

og ser frem til at blive lærer i Brænds-

trup. Som skoleleder på en mindre fri-

skole, da underviser skolelederen en 

del, og det har jeg altid 

gjort, fortsætter Ejnar. 

Uddannet fysik og sam-

fundsfagslærer 

Vi – min kone Elisabet og 

jeg boede i Herning, da jeg 

begyndte at læse til lærer. 

Seminariet i byen var lige 

blevet nedlagt, derfor blev 

det seminariet i Jelling, jeg 

valgte. Jeg har linjefagene fysik og 

samfundsfag, men i alle år har jeg også 

undervist i  matematik, geografi og bi-

ologi. Jeg har også ført til eksamen i 

fagene gennem årene, siger Ejnar. 

8 år i Tanzania 

Ejnar er gift med Elisabeth og har tre 

voksne børn. 

Inden vi flyttede til Sønderjylland boe-

de vi i Tanzania. Først var jeg lærer og 

senere skoleleder på Den danske Skole 

i Iringa, som ligger næsten midt i det 

store land. Det var nogle spændende år, 

siger Ejnar.  

Efterskolelærer 

Jeg har hørt, at flere af lærerne i 
Brændstrup har en fortid som eftersko-
lelærere, så her vil jeg passe godt ind. 

Jeg har været 3 år på efterskole, hvor 
det også var fysik og matematik, der 
hovedsageligt stod på skemaet. Derud-
over kender jeg lidt til skolen, da vi 
gennem snart mange år, har haft fælles 
idrætsdage. 

Familie idræt 



Ny lærer 

Afløser for Unni Beck er Susanne 
Hægstad Hansen.  

 

Jeg hedder Susanne og er 56 år. Jeg er 
gift med Kristian, og vi har 3 voksne 
børn, som læser i Århus. Vi bor i 
Aabenraa, og det har vi gjort et par år, 
før boede vi i Kolding.  

Før jeg tog læreruddannelsen, arbejde-
de jeg en del år først på Hoptrup Høj-
skole og senere på Den Sønderjyske 
Højskole i Toftlund som sekretær og 
PR medarbejder. 

Jeg uddannede mig derefter til lærer 
med engelsk og tysk som linjefag. Sid-
ste år tog jeg endnu et linjefag, nemlig 
dansk, også på læreruddannelsen i Ha-
derslev. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at blive 
en del af Brændstrup Kristne Friskole 
og lære jer alle at kende. 

Jeg har altid dyrket idræt – fodbold, 
håndbold, volleyball, atletik og bad-
minton. Så har jeg løbet en del – i øje-

blikket bliver det mest 5 km løb. Jeg 
valgte at bliver lærer, fordi jeg gerne vil 
se elever vokse og udvikle sig, jeg er af 
den overbevisning, at alle børn ”skal 
stå på tæer” – dvs. yde det bedste de 
kan. Og det er jeg sikker på kan lykkes, 
hvis de lærere de har, formår at se dem 
som hele mennesker og få en god rela-
tion til den enkelte, så tror jeg, de kan 
nå langt. 

Foruden at dyrke en masse sport og 
idræt er jeg sammen med min familie i 
fritiden, og jeg er også med i en bibel-
kreds. Jeg er glad for at have Gud som 
et fast holdepunkt i livet. 

I øjeblikket er jeg lærer på Tinglev 
Skole, hvor jeg primært er i indskolin-
gen og på mellemtrinnet.  

Jeg ser frem til et dejligt samarbejde 
med både børn, forældre og øvrige 
medarbejdere på skolen. 

 

Vi byder Susanne velkommen. Susanne 
skal være klasselærer i 3. klasse, hvor 
hun også er støttelærer i dansk og mate-

matik. Desuden skal Susanne ha-
ve idræt og engelsk i indskolin-
gen. 



Førskolens opgave er at gøre børnene klar til 

at komme i 0. kl. Det er udfordrende, men en 

glæde at have ansvaret for en flok skønne 

drenge og piger. 

De øver sig på bogstaver og tal. De skal lære, 

hvad de skal, når klokken ringer, og det er fri-

kvarter, og når den ringer ind igen.  At være 

stille i timerne kræver for de fleste megen 

øvelse - men det er bedst for dem og deres 

venner, at de kan være stille, når de skal lære 

noget. 

Vi synger altid en hel del - godt at kunne nog-

le sange. 

Vi har også været på forskellige ture,  Gram 

Natur legeplads og brandstationen i Arnum. 

Vi har lavet bål, bagt pizza og lavet kreative 

ting. 

Det er altid spændende, når et nyt hold børn 

starter, få dem godt i gang med nye legerelati-

oner og blive klar til en skoledag. 

/ Maibritt Fredensborg 



5. kl. spillede Skøn-

heden og Udyret. 

Sang og musik indslag 

fra de andre klasser. 



I begyndelsen af februar var det endelig så vidt. 

Turen, som vi havde snakket om i årevis og 

glædet os til, blev en realitet.  

I løbet af de næste 6 dage var vi (9. klasse, 

Claus (Lauras far) og undertegnede) på sight-

seeing i London og fik mange skønne, sjove og 

spændende oplevelser. Og til trods for en meget 

skrap fransk dame havde vi en fantastisk tur. 

 

 Tower Bridge, Churchill´s War Rooms, Tra-

falgar Square, Downing Street, Tower of Lon-

don, All Souls, St Paul`s, Tate Modern, Stam-

ford Bridge og London Dungeon for blot at 

nævne nogle af de steder, vi besøgte.                                                                                                

  Hanne Jørgensen 

https://www.facebook.com/BraendstrupKristneFriskole/photos/a.900117323390191/2015876141814298/?type=3
https://www.facebook.com/BraendstrupKristneFriskole/photos/a.900117323390191/2015877285147517/?type=3
https://www.facebook.com/BraendstrupKristneFriskole/photos/a.900117323390191/2015877128480866/?type=3


I slutningen af februar tog hele 

8. klasse tre dage til København. Om formid-

dagen kørte vi med toget fra Vejen, og an-

kom i København over middag. Vi boede på 

Bethesda inde i Københavns centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede den dag vi ankom, var vi ude at se 

Vor frue Kirke og Den Jødiske Synagoge, 

hvorefter vi tog til Fields – et stort shopping-

center på Amager, det var super hyggeligt. 

Om aftenen inden vi vendte hjem, så vi DR-

byen, stedet hvor al Danmarks radio og tv 

bliver lavet. 

Den næste dag startede tidligt. Efter morgen-

mad stod det på Kanalrundfart. En flot tur 

rundt i Københavns kanaler. Resten af dagen 

tilbragte vi på Nationalmuseet, Christians-

borg og Statens Museum for Kunst. Sent om 

aftenen var vi oppe i Rundetårn, det var 

mægtig flot! 

Den sidste dag i 

København var 

vi på Politimu-

seet, hvor vi 

lærte en masse 

om politiets hi-

storie i Dan-

mark. Derefter 

var vi på Ro-

senborg slot, hvor vi kunne nyde synet af 

dronningens pragtfulde Kronjuveler. På vejen 

ind mod Strøget, så vi bl.a. Den lille havfrue 

og Amalienborg.  

Ind imellem alle seværdighederne, havde vi 

masser af fri bygang. Men hygge og sjov med 

klassekammeraterne var ofte også tiltrængt, 

når vores energiniveau nærmede sig bun-

den.  

Men jeg kan 

roligt sige på 

hele 8. klas-

ses vegne, 

at turen til 

København 

var helt fan-

tastisk. 

/ Sylvester. 



5. klasses Tour de Mandø. 

Indtrykkene er mange, den friske luft er ind-

åndet i fulde drag, badesæsonen blev skudt i 

gang med manér, øen og dens smukke natur 

har fascineret os. 

Restaurant Vadehavet bød på Byg-selv-burger, 

isvafler og snobrød til aftensmad: tusind tak 

for dejlig mad. 

Dagens sidste solstråler nydes på legeplads. 



Så er 5. klasses Mandøtur ved 
at være slut. Også i dag har 
budt på fantastiske oplevelser 
og fantastisk natur. Tak til Ingrid 
og Jens Hye for gæstfrihed og 
turen. Det har været helt fanta-
stisk. Vi har haft en uforglem-
melig oplevelse. Også tak til 
Anita og Heidi for at tage med. 

Elisabet Lund og 5. kl.  



9. klasses sidste skoledag. 

Der kastes karameller og vandballoner. 

Langbold mod lærerne og vandkamp til sidst. 

En rigtig god dag, tak til 9. klasse! 



Nyt bestyrelsesmedlem og en takker 
af 

Efter 6 år takkede Gunhild Mortensen 
af som bestyrelsesmedlem. ”Vores den 
yngste skal i 9. klasse til august og vi 
har haft børn på skolen i 18 år, så rent 
bestyrelsesmæssigt har jeg vist fremti-
den bag mig”, siger Gundhild. 

Tak til Gunhild for et godt arbejde i 
skolens bestyrelse. 

Ved generalforsamlingen i april, blev 
Carsten Madsen valgt som nyt bestyrel-
sesmedlem. Derfor en lille snak med 
Carsten. 

Jeg er født på Hillerød sygehus i Nord-
sjælland. Er opvokset i Græsted, hvor 
min mor stadig bor. Så det er nok lidt 
besynderligt, at en fra Nordsjælland, 
hvis kone kommer fra Falster, ender 
med at bo i Sønderjylland. Vi flyttede 
til Gram i november 2017 fra Lunder-
skov, hvor vi boede i 9 år. 

Grunden til, at vi endte her i det sønder-
jyske, var bl.a., at jeg arbejder som lo-
komotivfører hos Arriva. Man kan også 
køre i tog på Nordsjælland, men nu blev 
det skinnerne hernede. Men først og 
fremmest var det husene, som var billi-
gere i dette område end mange andre 
steder i landet. Min kone – Julia – er 

pædagog og arbejder med psykisk og 
fysisk handicappede. 

Vi har to børn, Elena som efter som-
merferien skal gå i 3. klasse og Esajas, 
der skal i 5. klasse.  Vi ønskede at bo 
tættere på Brændstrup end Lunderskov, 
derfor blev det Gram, da vi ønskede vo-
re børn på friskolen. 

Jeg håber at kunne gøre en lille forskel i 
bestyrelsen, så friskolen hele tiden har 
engageret, og faglig dygtigt personale, 
men også, at et af skolens værdi-mål, 

”en skole med tryghed og trivsel” hele 
tiden må udbygges, så den enkelte 
elev og det enkelte hjem oplever sig 
inkluderet. 

/Ebbe Kaas  

Familie idræt  



August:   12. Opstart efter sommerferie kl. 9.00-11.00. 

   29. Idræts dag 

September: Uge 37: 7. kl. til Bornholm 

Oktober:  Lørdag den 5.: Basar 

   11. Motionsdag 

     Uge 42: Efterårsfer ie    

   28. Fotografen kommer 

November:   14. - 20. 9. kl. til New York 

   29. Jule klippedag 

December:   19. Juleafslutning 

   kl. 19 - 21 

   20. Sidste dag inden          

    juleferien kl. 9-11. 

Juleferie fra d. 21.12. - 

5.1.2020.       

Første skoledag efter        

juleferien er mandag          

d.  6.1.2020. 

     

Brændstrup kristne Friskole udgiver 

SkoleNYT. 

Ramsherred 13, 6630 Rødding, 

tlf. 7482 2551, mail: info@bkfriskole.dk 

 

 

Adresse felt. 

8. kl. på Christiansborg sammen 

med Anni Matthiesen. 

Ernst kalker den hvide bygning. 


