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Kalejdoskopet 
  -  Nyhedsbrev for Freja Skolen - 

 

#8 —2019 

Highlights i dette nummer: 
 Skriv om lanternefesten, side 2 

 Bestyrelsens konstituering, side 3 

 Vigtige datoer, side 4 

Årets julebasar 
Kære forældre, 

Nu nærmer årets julebasar sig - det er som be-

kendt lørdag den 30. november kl. 9-15. Basar-

udvalget har allerede haft de første to møder 

med planlægning. Vi kommer til at dele mad-

lavning og kager ud en smule anderledes end 

normalt, da vi har oplevet at ikke alle har taget 

deres tørn. Vi deler derfor opgaver ud pr. klas-

se, og så må man selv fordele i klassen. Klassens 

repræsentant i basarudvalget giver nærmere 

besked, når det nærmer sig. 

 

Overordnet kan vi fortælle at der vil være lys-

værksted i Alfehaven samt fiskedam for de små. 

Her vil også være et lille eventyr undervejs. Al-

fehavens forældre bemander deres fiskedam, 

samt leverer kage til caféen. 

I SFO og børnehaveklassen vil der være restau-

rant (bemandes af forældre fra 0. og 1. klasse). 

I gården vil der være snobrød (i bålfade) og 

gløgg (bemandes af forældre fra 0. og 1. klasse). 

I 1. klasse vil der være salgsboder fra Mio Bio, 

Solens Børn og Skovalfen. 

I 2. klasse vil der være fiskedam til skolebørne-

ne (bemandes af forældre fra 2. klasse). 

I 3. klasse vil der være salg af håndarbejde/

husflid (alle børn og forældre er velkomne til at 

bidrage med noget til salg) (bemandes af foræl-

dre fra 3. klasse) 

I 4. klasse vil der være juledekorationsværk-

sted (bemandes af forældre fra 4. klasse). 

I 5.-6. klasse vil der være udstilling af elevarbej-

der, og her vil 2 af skolens lærere stå til rådig-

hed for spørgsmål fra de besøgende. 

Og i resten af overetagen vil der være café 

(bemandes af 5.-9. klasse og deres forældre). 

 

Alle forældre bedes tage 5 pakker med pr. barn 

til fiskedammen. Forældre til børn i Alfehaven 

tager gaver med som passer til vuggestue/

børnehave-børn og afleverer gaverne i Alfeha-

ven. Forældre i skolen tager pakker med som 

passer til skolebørn og afleverer dem i 2. klasse. 

 

Vi glæder os til en god basar, hvor vi lærer hin-

anden bedre at kende, og hvor vi kan vise vores 

dejlige skole frem for gæster. 

 

På basarudvalgets vegne 

- Bente 
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Lanternefest 
Torsdag d. 7. november afholdte vi på Freja 
skolen lanternefest. 

1. til 3. klasse var inviteret. 

På vores breddegrader går vi ind i årets mørke-
ste tid, så i ugerne op til festen har eleverne fra 
de små klasser malet, klippet og klistret hver 
deres egen lanterne. 

Efteråret bringer os i en hel anden stemning 
end sommeren. Fra at have levet med solens 
varme og lys, fuglenes sang, blomsterne og træ-
erne, begynder vi at gå mere indad i os selv. Vi 
samler os om studier og tanker og bliver som 
voksne mere selvbevidste. Det tiltagende mørke 
derude i naturen får os til at vågne op; det væk-
ker os til modstand. Vi vil ikke lade os overman-
de af mørket. Sommerlyset kan vi forbinde os 
med, men efterårsmørket må vi kæmpe imod. 
Solen og lyset er ved at forlade os og hvad kan 
vi gøre for ikke at blive overmandet af mørket? 
Vi må tænde vort eget indre lys så det kan skin-
ne for os – vort bevidsthedslys i tænkningen; 
det lille ydre fysiske lys i lanternen. 

1. klasse inviterede til lanterneskuespil i salen 
klokken 17.00. Her blev alle gæsterne vel mødt 
og forkælet med alletiders vellykket skuespil 
som eleverne i Bettinas klasse havde øvet på i 
mange uger op til den store aften. Sikke en dej-
lig forestilling! 

Herefter gik samtlige børn og forældre ud i Sto-
re Merløses kølige men smukke aften med lan-
ternerne i hånd og sang af deres lungers fulde 
kraft: 

”Lanterne... lanterne.... sol og måne og stjer-
ne.... skinne højt mit lys... skinne 

højt mit lys.... skinne højt min lille lanter-
ne.....!!!” 

Det er dét vi gerne vil: Have lyset til at skinne 
højt ude i mørket. Endnu er det ganske vist ikke 
midvintertid, men vi må ruste os. 

 

Baggrunden: 
Lanternefesten er af gammel oprindelse og 
stammer fra Rhinlandet. Roer og græskar blev 
udhulet for at fjerne det onde. I stedet satte 
man en tælleprås ind i midten. Det var en lyse-
stump lavet af tælle i stedet for stearin. Lanter-
nefesten er ofte en meget social fest og fejres 
altid i november mellem den 10. og 25.  

Det meste af festen foregår udendørs og man 
kan sagtens indbyde alle der har lyst, både for-
ældre og den øvrige familie – også selvom fe-

sten i reglen begynder eller slutter med et duk-
keteaterspil indendørs. Desuden møder børne-
ne vægteren Morten - han passer på skolen og 
børnehaven om natten. 

Som forberedelse til festen synges der lanterne-
sange og leges sanglege. Der fortælles også 
eventyr, som ofte omhandler livet ”under” jor-
den hos dværgene, nisserne og troldene. Børne-
ne hører også eventyr om mennesker ”på” jor-
den, hvis lys har skinnet helt særligt. 

Bl.a. er der eventyret om Skt. Martin : Skt. Mar-
tin var en tapper krigsmand i kejserne Konstan-
tins og Julians byzantinske tjeneste i det 4. år-
hundrede. Martin var en hjertensgod mand – 
sin vældige røde kappe kløvede han egenhæn-
digt med sit sværd og gav halvdelen til en for-
frossen betler, der lå og var ved at fryse ihjel i 
sneen. Han forsvor al krigshåndværk og blev så 
from, at man partout ville gøre ham til biskop af 
Tours – han skjulte sig i en gåsesti, da folket 
kom for at kåre ham, fordi han var for ydmyg til 
at modtage det høje embede. Men gæssene 
skræppede op og røbede hans gemmested. 

Derfor forbandede Martin, i et tilbagefald til sin 
iltre fortid – gæssene, og derfor skal de dø på 
denne dag. Dén fortælling hører egentlig til 
Mortens aften, men kan fint gå hånd i hånd 
med lanternefesten. Derudover fremstiller hver 
voksen og barn en lanterne. 

Tusind tak fordi I alle deltog og var med til at 
gøre denne skønne aften helt speciel. 

- Martin 
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Bestyrelsens konstituering 
Efter den årlige og nyligt afholdte generalfor-
samling har skolens bestyrelse konstitueret sig. 

 

Den mest signifikante forskel er, at Søren Wi-
berg er blevet formand for skolens bestyrelse og 
Lis Rasmussen er næsteformand. 

Bestyrelsen kan kontaktes direkte pr. mail:  

bestyrelse@freja-skolen.dk 

 

Se skolens hjemmeside for den fuldt oplistede 
konstituering af bestyrelsen skoleåret 2019/20: 

https://freja-skolen.dk/skolens-ledelse/
bestyrelsen/  

- Robert 

 

Åbent Hus 
Torsdag d. 7. november afholdte skolen, SFO’en 
og Alfehaven åbent hus for interesserede, der 
kunne se og forestille sig, at deres børn kunne 
have et godt skoleliv og børnetrivsel i vores for-
skellige tilbud her på matriklen. 

Det åbne hus var berammet til en times tid—lige 
op til den efterfølgende lanternefest. 

Gisela fortalte om skolen og dens virke i salen. 
Lise fremviste SFO’en og anskueliggjorde hvor-
dan hverdagen ser ud med dens rytmer—både 
dags– og årsrytmer. I Alfehaven præsenterede 
og fremviste Jesper Alfehavens rammer og mu-
ligheder for interesserede. 

 

Således var alle delene i helheden præsenteret, 
for at kunne vise sig frem og fange nysgerrige og 
interesseredes fokus og opmærksomhed. 

- Robert 

 

Børnehaveklassen 

Vi har øvet med Alfehaven til sanglege på lan-
ternesange og vi fik malet vores fine glaslanter-
ner.  

Nogle fra klassen valgte at deltage i lanternefest 
sammen med Alfehaven om fredagen og andre 
med skolen som også havde åbent hus samme 
dag.  

Tusind tak til alle de forældre der kom og lyste 
skolen op og tak til Morten og hans kone for alle 
kagerne . 

Første klasse viste flot lanternespil i salen. Tak 
for det.  

Vi er nu begyndt på at sy hemmeligheder, så vi 
kan nå at blive færdige til jul - puha, børnene 
synes det er hårdt, så der kæmpes 

 Husk at der skal være skiftetøj i garderoben da 
vejret er meget uforudsigelig.  

- Lise 

SFO 

Reglerne med,  at børnene ikke bruger deres 
mobil i skole/SFO  må I, forældre, gerne lige 
snakke om derhjemme, så det genopfriskes. 

Der arbejdes på livet løs med leg/spil og andre 
aktiviteter, vi taler en del om at respektere hin-
anden og at man taler pænt samt; at man må 
finde en voksen i tilfælde af uvenskab, så tinge-
ne ikke eskalerer.  

 

 

https://freja-skolen.dk/skolens-ledelse/bestyrelsen/
https://freja-skolen.dk/skolens-ledelse/bestyrelsen/
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Vi fik lavet dejlig suppe til Lanternefesten og 
dåserne, som mange børn fik hullet med søm og 
hammer fungerede fint som lanterner rundt 
omkring SFO’en. 

Forældre og børn gik rundt og sang med lysen-
de lamper og pludselig kom Morten på besøg 
med kager. 

En rigtig god stemning overalt.  

- Lise 

 

 
 
 
 
 

Vigtige datoer: 
 
  d. 30. november: Julebasar, kl. 9-14 

 d. 2. december: Adventsspiral 

 d. 20. december: Juleafslutning 

 d. 6. januar: 1. skoledag i det nye år 

 

Se i øvrigt skolens kalender: 

https://freja-skolen.dk/calender/  

Nye indlæg og forslag til nyhedsbrevet modtages med kyshånd! 

Deadline for indlæg: mandag d. 16. december, kl. 10 

 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 

https://freja-skolen.dk/calender/
mailto:adm@freja-skolen.dk

