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December 

 
 

Man. d. 17.  Projektopgaveforberedelse 
  8. + 9. klasse. 
 

Fre. d. 21.  Juleafslutning 
   
 

Juleferie! 
 

Januar 

 
 
Tors. d. 3.   Skolestart efter ferien. 
 
Fredag. d. 4.  Valgfagsmodul 2 slutter. 
 
Ons. d. 9.  Åbent hus   

 

  

 

  
 
Det er en kortere skoledag, hvor vi både hygger i klasserne og samles i 
samlingssalen. I samlingssalen synger vi julesange og hører en juletale 
af skolens konfirmandpræst: Hans Vilhelm Breum Jakobsen. Eleverne 

får juleferie kl. 11.05. Der vil være tilsyn, indtil alle er kommet ombord 
i busserne. 

DET ER EN KORTERE SKODDETLDEDDEDAG, HVOR VI BÅDE HYGGER I       

 

Juleafslutning d. 21. december 

Personale-nyt 

1. december sker der lidt på personalefronten:  

Grundet Merethes sygemelding har vi som vikar ansat Keld Riis pr. 

1. december. Og så stopper Theresa Pedersen og Andreas B. 

Pedersen med udgangen af året 18 og midt i januar 19 med deres 

vikariater. Theresa bliver afløst af Hope Peniel som støttelærer og 

så har vi ansat to tilkaldevikarer: Miriam Munch og Frederikke 

Adelsten.  I næste udgave af Slyngen kommer der info om 

besættelsen af barselsvikariatet i 2. klasse. 
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 Mulighed for at give fradragsberettigede gaver til 
Davidskolen! 
Som friskole lever vi af midler fra staten, forældrebetaling, julemarked og gaver givet 
på anden vis. 
Vi opfordrer til, at I gør opmærksom på muligheden for at give fradragsberettigede 
gaver i jeres netværk. Hvis du/I er interesserede i at få kvittering for gaven, skal 
indbetalingen ske til vores skoleforening, som er: 
 
Foreningen af Kristne Friskoler 
Reg. nr. 8131 konto nr. 658-03-72668. Huske af mærke gaven ”Davidskolen”. På 
den måde kan vi, som jeres skole blive tildelt midler. 

  

 

 
 

 

Vintervejr 
Procedure ved snestorm: 

 
Ved kraftigt snevejr har vi tidligt om morgenen kontakt med såvel 
vejvirksomhed som busselskab. Hvis der er problemer med at holde vejene 
ryddet og at få busserne til at køre, kan skolen lukke for undervisning.  
 
Hvis denne beslutning bliver truffet, offentliggøres det i radioen DR 
P4/regionalradio senest ved udsendelsen klokken 06.30.   
Se endvidere www.dr.dk/bornholm og på skolens hjemmeside 
www.davidskolen.dk. 
 
Vi sørger for, at der er personale, som kan tage imod de elever, der af en eller 
anden årsag måtte komme i skole alligevel.  
 

Advent og på vej til jul!! 
 
Mange børn og voksne glæder sig til jul: til gaverne, til samværet med familien, 
til al julemaden, til lidt for meget konfekt og til det, der ellers hører med til 
deres jul, og det er vidunderligt. 
Men julen er også en tung tid for mange børn og voksne. Tung fordi et kært 
familiemedlem er død, tung fordi familien er gået i stykker eller svær fordi det 
tidligere er end i skænderi og ballade. Hvis du er en af dem, som kender til 
sorg, savn eller ensomhed i julen, er der trøst at hente hos den tyske salmedigter 
Paul Gerhardt, som i 1653 skrev salmen: Hjerte, løft din glædes vinger. Han blev 
præst i en lille by syd for Berlin. Krig, brand og pest havde i 1645 reduceret byens 
hustande fra 245 til 42. Så det var hos mennesker, som kendte til det svære, at 
Gerhardt virkede.  Gerhardt selv blev heller ikke sparet, han mistede 4 ud af sine 5 
børn. Senere blev han fyret fra sit embede og så døde hans kone. Alligevel eller måske 
netop derfor skriver han om den: ”fred, (som) ingen sorg tør røre:” 
 

DDS nr. 93 
I, som tunge stier træde, 

stands og hør, 
her er dør 

til den sande glæde; 
og i huset inden 

trøstes ved 
slig en fred, 

ingen sorg tør røre. 
 
Den glæde, den trøst og den fred som er kernen i julen, fandt Paul Gerhardt i, 
at Gud lod sig føde ind i vores verden, og i at Jesus tager bolig i menneskers 
hjerter.  Det er dejligt med gaver og risalamande, men jul handler om Jesus.  
Og hvis du er en af de heldige, som ikke kender så meget til julesorg og jule- 
savn. Så kan denne hilsen minde dig om dem, for hvem julen er en svær tid.  

Med ønsket om en god adventstid og en glædelig jul! 


