
 

 

Brøderup Efterskole, den 2. april 2019 

Kære	forældre	og	pårørende	
Vi er skiftet til sommertid, og med lyset er vi godt i gang med forårets mange anderledes dage og 
aktiviteter.  
 

I morgen onsdag tager vi alle sammen til efterskolernes gymnastikdag i Antvorskovhallen, Slagelse – vi går 
på gulvet ca. kl. 12.30. 
 

Torsdag eftermiddag tager vi alle med til SKILLS i Næstved, hvor vi skal se aktiviteterne, og vi har hold med i 
finalen i ”efterskole-skills” (Live-streames på www.skillsdenmark.dk. Link findes i menuen under 2019). 
 

Torsdag aften kommer Patrick fra ”March mod ensomhed”, der er på vej fra København til Aalborg. Patrick 
holder et kort foredrag om projektet og skal overnatte på skolen. Næste dag går han vider til Vordingborg. 
Ca. 25 elever har meldt sig til at gå turen med ham fra kl. 9.00-kl. 15.00. Vi kører dem hjem til Brøderup i 
bus ;-) https://www.facebook.com/events/danmark/march-mod-ensomhed/981867645302601/ 
 

Næste weekend er obligatorisk for alle. Lørdag den 6. april tager vi imod den kommende årgang, med 
samme arrangement som I blev modtaget med på aprilmødet sidste år. 
Søndag afholder vi Brøderupløbet og samler ind til fordel for Kræftens bekæmpelse. I er alle velkomne til at 
løbe med på én af ruterne (12 km, ½ og hel marathon! – der er tilmelding for gæster på dagen). 
http://www.mogenstrup-lmk.dk/#broderuplobet 

Skolefoto	
Mandag d. 8. april er det tid til at få taget portræt til årgangsbilledet, som bliver hængt op sammen med 
alle de andre årgangsbilleder i skolens gamle gymnastiksal. 
Fotograferingen står firmaet “Aarsbilleder.dk” for, og de tilbyder, at eleverne kan købe skolefotos af sig selv 
og/eller årgangsbilledet, hvis de ønsker det - der er ingen købetvang. 
 

Betaling direkte til fotografen på dagen 
I skal være opmærksom på, at eleverne skal betale de valgte billeder allerede på fotodagen med MobilePay 
eller kontant, hvis I ønsker at købe billeder. 
 

Vi har vedhæftet firmaets fotoindbydelse, så I kan se priser mv., og på firmaets hjemmeside kan I se 
eksempler på de valgmuligheder, der er. 

Påske	og	forårsfest	på	Brøderup	
Der er skoledage de 3 hverdage før påske. Tirsdag den 16. april afholder vi forårsfest for eleverne, og onsdag 
den 17. april kan forældre og pårørende deltage i vores påskehøjtidlighed i gymnastiksalen kl. 13.30-14.30, 
inden vi siger ”Glædelig påske” før hjemrejsen i påskedagene. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kasper Luffe 
Forstander 


