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Årets første Holmen 

news er på gaden. Vi er 

nu kommet en god 

måned ind i skoleåret 

og har haft en god og 

rolig start med otte 

elever. De otte elever 

er delt på tre faglige 

hold som allerede har 

fået taget godt fat på 

det faglige indhold. 

Den første uge gik med 

at lære hinanden lidt at 

kende og vi havde en 

god dag i Silkeborg hvor 

vi sejlede med hjejlen 

til Himmelbjerget.  

 

De unge havde en god 

mulighed for at lære 

hinanden at kende på 

båden hvor alle sad og 

hyggede og snakkede. 

Vores medbragte 

madpakker blev spist i 

vandkanten. Vejret var 

selvfølgelig helt 

fantastisk. 

Til dem der nåede 

toppen var Marie 

uheldigvis kommet til at 

love en meget stor is. 

Mathias var glad, men 

kunne dog ikke spise 

isen, trods ihærdige 

forsøg. 

 

I introugen havde vi 

også en dag i skoven. Vi 

pakkede busserne med 

mad og mountainbikes 

og drog afsted. Vejret 

var ikke helt med os 

den dag, men det 

klarede op i løbet af 

dagen.

 

Momhøje er at 

fantastisk sted at tage  

jeres dejlige unge 

mennesker med ud. 

Der er højt til himlen, 

en skøn natur og 

mulighed for at være 

sammen på en helt 

anden måde end på 

Holmen. Der er en 

super mountainbike 

bane, som flittigt bliver 

brugt.

 

 



Lige et par 

stemningsbilleder fra 

dagen: 

 

Andreas hugger 

brænde til bålet. 

LEJRTUR 

Vi er netop kommet 

hjem fra vores første 

lejrtur. Vi var næsten 

fuldtallige, så det var 

meget positivt. Tak for 

jeres opbakning til at 

give jeres unge 

mennesker en god 

oplevelse og troen på 

at de sagtens kan 

overskride grænser på 

en positiv måde.. 

Vi boede på Holmens 

camping, som har fine 

faciliteter. Egen fiskesø 

og lige ned til 

Silkeborgsøerne. 

Der blev fisket til den 

store guldmedalje på 

alle tider af døgnet. 

 

Hygge på restaurant i 

Silkeborg. 

 

Vores private fiskesø. 

 
Dagens heldige (og 

dygtige) drenge. Til 

Jessicas store ærgrelse 

fangede hun ikke 

noget… 

INFO OG KALENDER. 

I uge 41 afholder vi 

skole-hjemsamtaler. 

Til info holder vi 

efterårsferie i uge 42 så 

der er ingen aktivitet på 

Holmen i denne uge. 

I uge 43 starter Marie 

på et 6 ugers kursus. 

Marie er tilbage på 

Holmen 1. dec.  

I uge 47 afholder vi 

årets første 

terminsprøver. 

Vores årlige juletur 

ligger den 8. - 10. dec. 

og går til Tyskland. Få 

allerede nu styr på pas 

og blå sygesikring, så I 

ikke får travlt i sidste 

øjeblik. 

Den 19. dec. Tager vi på 

en heldags juletur til 

Århus og derefter er 

der juleferie. Vi starter 

efter juleferien den 5. 

januar. 

 


