
December 2022 

 
Fredag den 25. november indledte vi julemåneden med adventsindledning i Vor Frue 
Kirke, 
julebanko for 1. til 6. klasse og klippe, klistre og pyntedag for alle. 
Adventsindledningen er en gammel tradition på skolen. 3.B fremsagde, ” Det første ord 
er lyset” og herefter dagens tekststykke. 
Efter kirke og frokost var der julebanko med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I år 
målretter vi indsamlingen til børn i Ukraine. 
Tak til det lille elevråd for igen i år at stå for banko, præmier og indsamling. 

Billederne er fra en tidligere juletræsfest, samt fra adventsindledningen den 25. november i år. 

Den 7. december er der Juletræsfest for 0. klasse. Festen er en tradition helt tilbage fra 
Natalie Zahles tid som skolebestyrer. Det har altid været de store venner, der holdt 
festen for deres små venner. Nu er det 5. årgang, der holder fest for 0. klasse, dengang 
var det de store piger i 9. klasse, der holdt fest for de små i 1. klasse. Sådan sker der lidt 
med traditionerne hele tiden, til hver tids behov og stadig med stor betydning for 
fællesskabet og for skolen. De store elever i 5. klasse forbereder den fine fest og har 
øvet sig og lavet overraskelser til de små og deres forældre – og de små har vist nok 
også en lille overraskelse eller to klar til deres forældre. 

4. årgang øver Lucia, og de er meget dygtige til både at gå og synge. Det bliver et 
smukt optog. Man kan opleve optoget i Vor Frue kirke den 13.december klokken 
16.30. Inden da har børnene gået Lucia både på Grundskolen og gymnasiet og i 
Torvehallerne.  

Den 21. december er der juleindledning i Vor Frue Kirke. Klokken 9.00 for 0. til og med 
7. årgang og klokken 10.30 for 8. årgang til og med 3.g. 



Ved indledningen vil der være musik og sang, og vores nye domprovst Johannes 
Gregers Jensen vil tale. 

Billederne er fra et tidligere luciaoptog og fra en tidligere juleindledning. 

Eleverne møder i skolen den 21. december og følges med deres klasser til kirke. 0. 
årgang til 7. årgang møder klokken 8.00 og har fri klokken 11.00. Zahlitten er åben. 
8. årgang og 9. årgang møder klokken 9.00 og har fri efter juleindledningen ca. 11.30. 

Vi ser frem til en dejlig december måned og glæder os til både hverdag og fest.


