Den 10. marts 2016
Kære forældre
Tre ½ maraton er for de allerflestes vedkommende klaret og nummer 4 venter lige om hjørnet. Den første var
på skolernes motionsdag den 12. oktober, den anden var aftenløbet den 2. december og den tredje var her den
16 marts i et dejligt område lidt syd for Finderup. For alle tre løb gælder det, at det er gået SÅ godt, det har
virkelig været en fornøjelse. ALLE deltagerne har gennemført løbene. Og de få, der ikke har kunnet deltage,
har på forskellig vis været med til at sørge for de praktiske ting omkring løbene.
Nu venter det fjerde løb lige om hjørnet og i juni slutter vi af med den sidste ½ maraton på stranden. Hvert
gennemført løb har givet en medalje, og til de, der gennemfører alle 5 løb, er der en pokal.
Det fjerde løb er placeret den 30 april på vores undervisningslørdag, som er en erstatningsskoledag, fordi vi
holder fri fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Det betyder, at alle har mødepligt den dag, også selv om man af en
eller anden grund ikke kan deltage i selve løbet. Eleverne bliver derfor på skolen fra fredag til lørdag. Fra
lørdag til søndag er de velkommen til at tage hjem, men de kan også blive på skolen.
Vi glæder os meget til løbet den 30 april, idet vi denne gang skal deltage i et officielt løb, hvor alle kan tilmelde
sig, nemlig Skjern Å Running Challenge. Derfor kunne det være spændende, hvis alle forældre, søskende osv.,
der har lyst til at deltage, tilmelder sig. Der er flere ruter at vælge imellem. For yderligere oplysning og
tilmelding www.running-challenge.dk/index.php
Her står b.l.a. flg: Ruterne begynder i Storegade i Tarm, og målet er Banegårdspladsen i Skjern, Alle ruter går
gennem den smukke ”Nationalpark” ved Skjern å. Området kaldes hele Danmarks Å-dal, og vil byde
deltagerne på usædvanlige naturoplevelser og masser af frisk luft.
Starttidspunkter for Finderupeleverne kommer senere.
De, der ikke ønsker at deltage i løbet, er meget velkommen til at komme og heppe på eleverne. Finderup
efterskole opstiller et telt i målområdet. Sikken festligt det kan blive, hvis mange møder op der. Der er
præmieoverrækkelse kl. 13.
Sidste år deltog en flok kvindelige medarbejdere i Lady Agger walk. Det vil vi gøre igen i år, men som noget
nyt er der også startsted i Tarm, så det er lidt lettere at deltage der. Derfor har vi også inviteret de piger, som
har lyst, til at være med. Det foregår mandag den 30. maj om aftenen. Ruten er på 12 km.
Og så til noget helt andet. I den seneste tid har der været en del omtale i radio og TV af unges uforsigtige brug
af de sociale medier.
Vi har også inden for de sidste par uger i Finderup, oplevet, hvor svært det er for eleverne at håndtere. Vi
snakker meget med eleverne om det, men jeg vil også gerne opfordre jer forældre til at tage en snak med jeres
børn om, hvordan de bruger de sociale medier. Det er så let at få skrevet nogle meget sårende kommentarer, det
er let af få dannet grupper på bl.a. facebook, og det er svært at stå uden for en gruppe. Det er let at dele noget
med andre, som måske kun var tænkt til en ven eller kæreste.
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Tingene sker så hurtigt, blot et klik, så er en kommentar sendt afsted, så vi har ikke en chance for at nå at gribe
ind. Men vi vil meget gerne hjælpe eleverne med at bruge de sociale medier med fornuft og omtanke, dertil har
vi brug for jeres hjælp både til at tale med jeres børn, men også ved at I gør os opmærksomme på, hvis der er
nogen, der ikke kan finde ud af det på en ordentlig måde – tak!
Næstekærlighed var temaet for sidste uges morgensang. Her lærte eleverne denne salme, som er skrevet af Iben
Krogsdal. Her får I 1. vers.
Du skal elske din næste som dig selv
du skal bære på de andres himmelvæld
du skal dele dine lykker
ud i tusindvis af stykker.

Venlig hilsen
Karen Bastrup
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