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Kære alle

Roustvej 50
6800 Varde
Mail: vamsvarde@gmail.com
Tlf. 29 74 47 04

VAMS ønsker alle på skolerne, store som små, en rigtig dejlig juleferie.
I VAMS ser vi med glæde tilbage på 2019, og håber på et givtigt samarbejde
igen i 2020.
I foråret er der forskellige tilbud, og jeg vedhæfter allerede nu en lille julegave til jeres elever i 1.
klasse. De får i marts måned mulighed for at opleve den skøre, sjove, spændende og festlige
forestilling ”Kæmpen og splejsen”, som handler om David og Goliat. De vil opleve en forestilling,
som er en blanding af teater, bugtaling og rapmusik.
Som nævnt i nyhedsbrevet i oktober gæster Esbjerg Evangeliet vores område igen, og jeg håber I
vil bruge muligheden for at arbejde med værket. Jeg tager gerne ud og giver en introduktion til
værket for jeres elever, ring og aftal nærmere. Husk også, at I kan bestille gratis
undervisningsmaterialer til værket på RAMS’ hjemmeside. www.skolekirke-ribestift.dk
Esbjerg Evangeliet kan opleves på:
Blåvandshuk skole i perioden mandag d. 24. februar til torsdag d. 5 marts
Brorsonskolen i perioden mandag d. 9 marts til torsdag d. 19. mars
Ansager skole i perioden mandag d. 23. marts til torsdag d. 2. april.

En af de ting som hele Danmark skal markere og fejre i 2020 er genforeningen. Igennem
VAMS/RAMS kan vi tilbyde et undervisninsmateriale til dette emne, som er målrettet eleverne i 4.6. klasse. Materialet ligger klar på www.skolekirke-ribestift.dk allerførst i det nye år.
Til sidst skal lyde en tak for jeres store opbakning til salmesangsprojektet 2019 ”Du er ikke alene”.
Jeg er stolt af, at 19 ud af 24 skoler og over 1000 elever fra Varde tog turen til Ribe. Vi glæder os til
at kunne byde jer velkommen igen i 2020, hvor overskriften er Engle og dæmoner.
Med venlig hilsen
Lene Højris
Skole-kirke-konsulent

