
 

 
 

Baunehøj Efterskole torsdag den 18. marts 2019 
 

 
Kære forældre 
 
Den 15.-17. april tager vi på Baunehøj on Tour, hvor det store kor skal vises frem for 
verden. I den forbindelse skriver Peder til jer: 
 

Kære forældre 
 

Inden længe skal vi afsted på musik og kortourné og forberedelserne er 
godt i gang. Vi mangler et spillested og et publikum tirsdag d. 16. april. Vi 
har tidligere år spillet frokostkoncerter på virksomheder i København og 
omegn og vil derfor høre om du arbejder på en virksomhed, som kunne 
være interesseret i at få en frokost koncert denne dag. 
 
Koncerten varer ca. 50 min. og er en blanding af rytmiske bands, 
sammenspilshold og fælleskoret. Vi medbringer selv podier, sanganlæg 
og instrumenter. Vi har dog brug for strøm 220v. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Peder Esmann, Baunehøj efterskole. 

 
 
Hvis I kan hjælpe os med dette, kan I skrive til Peder på pe@baunehoej.dk 
 
Arbejdsdag den 27/4-2019 
Vedhæftet denne mail er en invitation fra Jan om at deltage i den årlige arbejdsdag 
på skolen. Det vil jeg varmt anbefale. Dels fordi vi har ekstraordinært brug for 
arbejdskraften igen (!) i år, da vi har gang i den helt store omlægning og opgradering 
af køkkenhaven. Og dels fordi det er en rigtig hyggelig dag ikke mindst med 



 

 
 

KokAmoks store afsluttende middag i Spisehuset.  Se invitationen for nærmere 
detaljer. 
 
Klimastrejke i fredags 
Som jeg skrev i torsdags bakkede skolen op om elevernes klimastrejke fredag og det 
forløb heldigvis godt trods det dårlige vejr. 
 
Hvis I vil høre lidt mere om hvad der rør sig, kan I – ud over selvfølgelig at tale med 
jeres eget unge menneske – lytte til denne podcast fra Zetland og se denne lille 
video fra Berlingske Tidende, hvor flere af vores elever er blandt de interviewede 
unge. 
 
Sidste skoledag 
Selvom der heldigvis er lang tid til, har der været efterspørgsel på information om 
sidste skoledag på Baunehøj. Jeg må konstarere, at der er familier der er længere i 
planlægningen end vi er. Men sidste skoledag er faktisk programlagt og det kommer 
til at se således ud. 
 
Kl. 08:45 – 09:00         Morgensang i udsigten. 
Kl. 09:00 – 11.00            Pakning af biler. 
Kl. 09:30 – 10:30        Formiddagskaffe foran spisehuset.  
Kl. 10:30                Sidste værelsesgennemgang med huslærer. 
Kl. 11:00 – 12:00       Afslutning i gymnastiksalen.  
Kl. 12.00 – 13:30       Afsked på folden 
 
Vi håber at alle familier kan være repræsenteret når vi slutter af i gymnastiksalen. 
 

På alle medarbejderes vegne 

 

Ulrik Goos Iversen 

https://www.zetland.dk/historie/sejv3x9z-aowGGn1Y-1eed9?fbclid=IwAR3LVW5nOr1S29QpyXIIyl0lLXD64ZtmRWJRNL1dzGnrd6LxqKf1kn62hf4
https://www.berlingske.dk/nyheder/video-skoleelevers-klimastrejke-i-koebenhavn?fbclid=IwAR0Qtj6P18LyH6iiKrxvSpy2OXbGvOXJu65fIL6rkxqf6v_qkXRP4Utx7A4
https://www.berlingske.dk/nyheder/video-skoleelevers-klimastrejke-i-koebenhavn?fbclid=IwAR0Qtj6P18LyH6iiKrxvSpy2OXbGvOXJu65fIL6rkxqf6v_qkXRP4Utx7A4

