
Ugeny� ve� udgange� af ug� 36 2021/22
NU fr� Our� på Fy�:

O� de� er gansk� vis�:

Vi udsender denne gang fra
Fyns land, hvor vi har været
forsamlet stort set alle 106
elever, medarbejdere, samt en
skøn flok madtanter og -onkler
siden tirsdag den 7. september.

Vi har hele ugen boet på Oure
Friskole - i deres klasselokaler.
Dagene er gået med fælles
aktiviteter, klassedelt. Ved

måltiderne har vi været samlet i vores familiegrupper, hvor store og små indbyrdes
sørger for hinanden. Og takket være madtanter & -onkler er INGEN gået sultne i
seng, men tværtimod propmætte.

På denne skolerejse har vi
søgt ind til vores 3
kerneværdier:

❖ Fællesskab
❖ Kreativitet
❖ Dannelse

I fællesskabet hviler hele
den samlede oplevelse og
det at kunne tage vare på
hinanden.

Tilgangen til mangt og
meget - også til aflyste
togafgange - er også nødt
til at være kreativ og opfindsom. Det har været en berigelse at se, hvor
løsningsorienterede selv de yngste er gået til opgaverne og udfordringerne.

Alene det at kunne indgå i så stor en forsamling, finde frem til pli og omsorg for
hinanden, samt stille relevante spørgsmål på guidede ture og virksomhedsbesøg
indeholder store dannelsesmæssige aspekter. Og dét er alle vores elever blevet
udfordret på i disse dage…

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Tirsdag var rejsedag og indretningsdag. På
cirka 3.000 kvadratmeter er der nok af
gemmesteder og muligheder.

Storegruppen ankom sent pga. bl.a.
rundvisning på Brandts Klædefabrik i
Odense - man kan jo spørge ind til Det
Moderne Gennembrud...

Onsdag var 0.-4. klasse på
besøg i Gudme Kirke og på
Broholm Slot og gjorde
mange interessante fælles
betragtninger på turen.

Eleverne fra 5. til 9. klasse
kom på  besøg hos
genboen, Ørskov Frugt.
Der var rundvisning i
plantagen og på pakkeriet,

og det gav os lejlighed til at tale om, hvorfra de æbler
og pærer, vi gladeligt spiser, og den most, vi så gerne
drikker, egentlig kommer fra.

(Standsmæssig påklædning ved virksomhedsbesøg)

I det skønneste solskin stævnede vi ud med M/S Helge fra Svendborg Havn. På
“ø-hop”. Som disse linjer skrives, trækker det op til regn. Godt, det lod vente på sig!

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Onsdag aften blev den legendariske fodboldkamp mellem 9. klasse-eleverne og “de
voksne” afviklet. Under stor jubel, tilråb og buen af dommeren… Spænding til sidste
sekund og noget af en målfest: 4-3 til de såkaldt voksne. Der er lagt op til revanche
senere på skoleåret. Anklager om korruption må tilbagevises. Til sit forsvar udtalte
dommeren: “Det er vigtigt også på mandag at kunne sætte fuldt hold på arbejde!”

Om aftenen var der pyjamasparty og klassefester for henholdsvis Lillegruppen, 3./4.
og 5./6. klasserne. Det var en fornøjelse at mærke engagementet i planlægningen
og afviklingen af gode fornøjelser for små og store venner.

Torsdag drog 0.-6. klasse på udflugt til Egeskov Slot - oplevelser for alle!

Storegruppen kom på en længere køretur over Tåsinge til
Langeland for der at besøge koldkrigsmuseet

Langelandsfortet...
langelandsfortet.dk,
...hvor vi fik guidet
rundvisning
- nogle af os af den
meget autentiske Leo,
som virkelig kunne beskrive trusselsbillederne
og indsatserne ret levende for os.

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
3

https://langelandsfortet.dk/


Ugeny� ve� udgange� af ug� 36 2021/22
NU fr� Our� på Fy�:
TAK også til tilrettelæggerne af disse besøg og sammensætningen af programmet!
Torsdag eftermiddag var storegruppen med vores lokalkendte, tidligere
lærerpraktikant, Benjamin på guidet tur i Svendborg.

Ud over at være Fyns
næststørste by med ca.
27.000 indbyggere og
købstadsrettigheder fra 1253
og dermed en af de ældste
købstæder i Danmark,
rummer Svendborg også en
stor maritim historie og
mange stolte traditioner.
Vi blev præsenteret for en by
i udvikling, hvor unge i dag i
stor stil får lov at sætte
deres præg på bybilledet

og aktiviteterne i bybilledet. Her blev bl.a. parkourbane, skaterpark, åbne,
indbydende byrum og diverse udsmykninger - så som Street Art - inspiceret.

Så kære Norddjurs Kommune, hvis ellers du læser med her:
Det kunne vi fra Gjerrild-Bønnerup Friskole også godt tænke os!

Aftenen blev afsluttet, som turen begyndte: I fællesskabets og kreativitetens tegn.
Der var fælles underholdning i form af “Hit med sangen”, hvor familiegruppernes

elever dystede mod alle skolens medarbejdere i at gætte
sange og sangtekster.

Og det var eleverne, som tog
prisen! I samtlige genrer!

“Watermelon, sugar”
“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Senere i dag lander denne trætte mand i Gjerrild med elevernes bagage. Forventet
ankomst omkring kl. 16 ved skolen. Nærmere information følger…

Det er en flok trætte, men
forhåbentlig også glade og

oplevelsesmættede
elever, vi sender hjem.

De har alle
været ganske
enestående, så tag vel
imod dem!

Og alt imens alle GBF’er - dvs. børn og voksne fra Gjerrild-Bønnerup Friskole - i
denne uge har opholdt sig på Fyn og boet på Ouro Friskole, har der også været fint
besøg hos os…Først og fremmest af elever fra Oure Friskole. Dernæst har Gaia på
kontoret også haft besøg af Klovnen Gulio fra Cirkus Mascot, som kom forbi kontoret
med familierabatter til alle interesserede. “Stur-stur-Nummer” i den kommende uge!
🤡

De� kommend� ug�…

Indleder vi med fælles fotografering!
En ny skolefotograf kommer forbi og
tager først og fremmest det traditionelle
fællesbillede i skolegården.
Derpå bliver der taget klassebilleder og portrætfotos.

Så sæt håret og tag det pæne tøj på!

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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Ny� - ny� - ny�:
Fra og med den kommende uge podes nu OGSÅ elever fra aldersgruppen 9-11 år
på skolen, idet vi har fået til opgave at lægge lokaler til “hurtigtest i form af podning
eller selvpodning under supervision” for en udvidet skare. Der gælder samme vilkår
som for de ældre elever, dvs. når eleven henvender sig til podning, lægges det til
grund, at der er givet forældreaccept. Opfordringen følger fra ministeriet:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-corona
virus-covid-19/genaabning-og-test/opfordring-til-test

Se nærmere oplysninger på INTRA,
og vær god at tale med jeres børn om dette tiltag.

N� er “Skolebytt�” OURE for denn� gan�...

Og fra mandag vil vi ellers være tilbage i det ordinære skema.
På gensyn til morgensamling kl. 7:45!

TUSINDE TAK til ALLE, små som store, unge som modne, elever, medarbejdere, tanter,
onkler og den øvrige “GBF-familie”! Hvilken indsats - hvilket udbytte!

En særlig stor tak til skolebytteudvalget for gode valg og et spændende program! Vi håber,
alle har nydt turen - vi kan ikke gøre det om, men vi gør helt sikkert noget lignende næste år.

D� bedst� ønsker for weekende�
fr� all� � fr� Gjerril�-Bønnerup Friskol�

“Drea�Tea�” melder klar ige� � næst� ug�. V� glæder � allered�!
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