
            
 

****************************************************************************************************************************** 

Mulighed for at give 
fradragsberettigede gaver til Davidskolen! 

 
Som friskole tildeles vi midler fra staten, i øjeblikket 76 % af, hvad 
en folkeskoleelev koster ifølge den årlige finanslov. 
 

Vi er under alle omstændigheder afhængige af forældrebetaling, 
indtjeningsarrangementer som fx julemarkedet og at modtage gaver på 
anden vis. 
Vi opfordrer til, at I gør opmærksom på muligheden for at give 
fradragsberettigede gaver i jeres netværk. 
 

Er man interesseret i at få en kvittering for gaven, skal 
indbetalingen ske til vores skoleforening, som er: 
Foreningen af Kristne Friskoler 
Reg.nr. 8131 Konto nr. 658-03-72668 
Husk at mærke gaven ’Davidskolen’. 
På den måde kan vi, som jeres børns skole, blive tildelt midler. 
 

Hvorfor nu denne omvej? 
Man kan af forskellige årsager ikke give fradragsberettigede gaver 
direkte til skolen, men kun, hvis det kommer gennem Foreningen af 
Kristne Friskoler. 

*********** 
 

En ny julekalender for mindre børn og deres familier: 
 
 
 

 
 

Davidskolens nyhedsbrev.  
Nr. 257 – december 2019 

www.davidskolen.dk   - kontor@davidskolen.dk 
 

                          
                     December 

 
Man. d. 2.  Skolehjemsamtaler III 

Ons. d. 4.  Skolehjemsamtaler IV 

Ons. d. 11. – fr. d. 13. 9. kl. i København 

Fr. d. 13.  Valgfagsmodul 2 for 7. – 9. kl. sidste gang 

Man. d. 16.  Projektopgaveforberedelse 1 for 8. - 9. kl. 

Fr. d. 20.  Juleafslutning 

 

Lør. d. 21.12 – søn. d. 5.1.20 
 
 

 
 
 

                                                  Januar 
 

Man. d. 6.  I skole igen 

Tor. d. 9.  Projektopgaveforberedelse 2  for  8. – 9. kl. 

Ons. d. 15.  Forældredag 



            
 

****************************************************************************************************************************** 

Julemarked 2019 
blev igen en indsamlingsfest. Og TAK igen til alle jer, der gjorde en 

indsats med både at give og at gøre! Vi har endnu ikke gjort det helt 

op ift. udgifter, men på dagen blev der omsat lidt over 115.000 kr. 

– et resultat, vi er meget taknemlige for. 

 

 

 

 
Juleafslutning d. 20. december 

 
 
 
 

Det er en kortere skoledag, hvor vi dels hygger i klasserne og 

dels samles i vores samlingssal, hvor vi synger sammen og 

hører en andagt af skolens konfirmandpræst 

Hans Vilhelm Breum Jakobsen. 

********** 

Eleverne får juleferie kl. 11.20. 

Der vil være pasning/opsyn, indtil alle er kommet godt af sted. 

Advent og snart jul! 

Vi befinder os nu i den allermørkeste vintertid, og de fleste af os får 

lyst til at tænde flere og flere lys både inde og ude. Der er tændt 

juletræer på pladser og torve, og mange 

har også et ved deres hjem. Og så er der 

adventskransen og kalenderlysene. Det 

går mod jul, og vi vil lige minde om, hvad 

der i Johannesevangeliet bl.a. siges om 

Jesu komme til jord:  

’Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke’. 

Lyset er stærkere end mørket og overvinder det. Derfor er det 

aldrig nogensinde lykkedes for nogen at slukke det lys, Jesus er. 

Han kom som Himlens lys til os, og hans lys stråler stadig. Han er 

gaven over alle gaver, det bedste der nogensinde er sket for hele 

menneskeheden, for hver enkelt af os.  

Må lyset fra Jesus få lov at skinne ind i vores hjerter og skabe fred 

og glæde! 

Alle både elever og forældre ønskes en god 
adventstid og en rigtig glædelig jul! 


