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Nissen er en lystig fyr, men hvad er egentlig 
en nisse? Jo, en nisse er en lille mand, og på 
hver gård boede der normalt en og kun en af 
slagsen. Nissen kan være en hjælper, der 
passer på gården og bringer god lykke. For 
eksempel kan en god nisse hjælpe med at 
pleje dyrene, måske endda gøre syge dyr 
raske. Men nissen skal man holde sig gode 
venner med, ellers kan  han - i gamle dage var 
nisser altid af hankøn -  godt blive en 
drillepind - eller ligefrem ondskabsfuld. For at 
holde sig gode venner med nissen satte man 
traditionelt et fad grød ud til ham i stalden 
eller på høloftet hver søndag. Nutidens nisser 
er således kommet på sultekost, de får jo 
oftest kun en skål grød til jul. Måske er det 
derfor, man ikke længere ser eller hører så 
meget til nisserne resten af året…  

Ordet nisse er afledt af navnet Nis (Niels). 
Interessant nok er dette navn af kristen 
oprindelse, men nissen har antagelig været 
her før kristendommen.  På svensk kaldes han 
tomte, tomtevätte1 eller tomtegubbe (tomt 
betyder en grund). Han blev nogle steder 
opfattet som den, der først havde bebygget 
grunden, og som efter døden stadig passer på 
”sin” gård. I Danmark kaldtes han også for 
gårdboen. En formodning går på, at man ikke 
måtte nævne gårdboen ved hans rigtige 
navn2, og derfor har brugt navnet Nis i stedet.  

Nissen går altid i  gråt vadmelstøj, med en rød 
hue, ligesom bonden i gamle dage. I nyere tid 
er der nogle kreative tegnere, der har pyntet 
på ham, men det er absolut ikke korrekt! 

Hvis du vil høre mere om nissernes gøren og 
laden, så kom til fortælleeftermiddag på 
Audonicon på lørdag klokken 16.  

Kilder: Sv.wikipedia.com, Etymologisk ordbog, mv.  

Noter. 1: Vætte: En slags underjordisk trold. 2: Dvs. 
at navnet var tabu, det bragte ulykke at nævne det. 

 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 



Peter havde besøg af sin klassekammerat Lisa, og 
viste sine skatte frem. Han henter en gammel 
medalje op af en skuffe og siger: ”Se denne hér 
medalje, den fik min oldefar, da han var med i en 
krig”. Lisa spørger: ”Hvad er det, der står på 
den?” Peter oversætter: ”For tapperhed under 
første verdenskrig”. Lisa spørger ”Hvorfor fik han 
medaljen?”. Peter: ”Han lå nede i en skyttegrav 
sammen med nogle andre soldater. Så blev der 
kastet en håndgranat ned til dem. Min oldefar 
greb håndgranaten, og kastede den tilbage, 
inden den eksploderede. Desværre blev han 
ramt af skud i det samme, så han døde 14 dage 
senere af sine sår. Men lige inden han døde, kom 
der en general hen på sygehuset og gav ham 
medaljen”. ”Det var en sej oldefar” sagde Lisa, 
”men der er bare en ting, der ikke stemmer…” 
Hvad er der i vejen med historien?  

 

 

           

i Babuska
Den første november kunne børnehuset 
Babuska fejre, at Neil Samaraweera har 
været ansat i 10 år. På medarbejderkonfe-
rencen fik Neil overrakt en kurv og en stor 
buket blomster. Flyveren ønsker også 
tillykke til Neil og til børnehuset. Vi håber, 
at alle de gode sager kunne være på 
motorcyklen på vej hjem til Alken!   
 
PS. Det forlyder, at der er endnu et 10-års 
jubilæum i børnehuset i nær fremtid.    

 

Næste weekend - kom og kig! 

KUNSTHÅNDVÆRKER-MARKED lørdag og 
søndag den 14 og 15 nov. fra 10 - 16. Pil, 
træ, strik, uld, glas, keramik, kranse, 
bolsjer, decopage og meget andet. Gratis 
entre. Åben cafe. 

8. klasse har en bod hvor de sælger lækre 
bolsjer. Det hele foregår i skolens sal. 

Venlig hilsen Jette Vej 

 

 

 

      

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

                 

om nisser
Fortælleeftermiddagen, kom og hør! 

Det er ikke langt til Advent, en tid som kan 
være tung af hemmeligheder. "Var det nu 
nissen, der begynder at gøre sig gældende, 
eller…?” 

Dette tema er i centrum til fortælle-
eftermiddagen på Audonicon, den 14. 
November kl. 16. 

 Vilhelm Bergsøes forfatterskab fører os ind 
folkeeventyrene om nisserne, deres gøren og 
laden. "Hvorledes nisserne blev til", noget om 
hvad de kunne finde på, og " Hvordan det gik 
til at de drog af lande". Alt det vil vi høre noget 
om, og det vil tage ca. en time. 

Nissernes samvirke med menneskene er en 
kendt sag i folkemunde. Vi kender talemåden, 
"Nissen flytter med", bedst som man tror man 
har fået rystet ham af.   

Fortælleeftermiddagen kunne man benytte 
som anledning til "personlige forestillings-
modelleringer", en appel til vores iboende 
medskabende, billede dannende evne. Som 
barn har vi en udviklingsfase, hvor den trænes, 
og som voksne har vi den til rådighed.  

 Det der ikke plejes, minimeres. 
Forestillingerne som ordene skaber på vores 
indre scene åbner for indlevelse og 
medfølelsen. Vi medoplever og genoplever 
begivenhederne og for derved en personlig 
erfaring om særegne sammenhæng. Det kan 
bestyrke eller formindske vores tiltro til det 
givne tema.              

Hvorom alting er, velkommen til børn og 

barnlige sjæle.                                                          

Hilsen Margit Andersson 

 

     

Skoven i november…  
Vuggestuebørnene nyder 

efterårsskoven. Der er mange bakker, 

spændende grene, blade og mudder i 

skoven, der kan udfordre motorikken. 

Kommer man til at sætte sig, er det 

rart med en hjælpende hånd. På 

billedet er det Rosa, der får en hånd af 

Benjamin.  Foto: Bente F. Madsen 

 

 

Foto: Bente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Lørdag den 14. november 9.30-16.30: 
Kristusoplevelsen i vor tid. Rudolf Steiner 
beskrev en ny form for kristusoplevelse. Men 
hvad er det overhovedet, vi har med at gøre? 
Foredrag ved Niels-Henrik Nielsen, Eurytmi ved 
Kirstin Seddon samt sprogformning ved Dorthe 
Rosendahl. Pris 500 kr.

Lørdag d. 14. nov. 16.00: Fortælleeftermiddag 
ved Margit Andersson. Se forsiden. Entré: 
Frivillige bidrag. 

Onsdag d. 18. november 19.30: Meditation 
som udforskning af sjælelivet. Foredrag ved 
Troels Ussing. Pris 60 kr. 
 

er åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

 

Novemberstemning (foto: Red.) 

…………….. 

 

 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

 

 

På billedet ser du en situation fra 8. klasses 
fysikundervisning. Og hvad er det så eleverne 
laver, med tragte foran hovedet? Jo, de tre 
elever er ved at finde ud af, hvilket øje de ser 
bedst med, det, der kaldes det primære øje. 
Øvelsen er indledning til et forløb med 
undervisning i lys og optik.    

Foto + forklaring: Fysiklærer Poul Pedersen 
 

 
Jens og Nikolaj giver et par numre på 
trompeten, bakket op af deres lærer Boris.  

Foto: Bente 

Julebasaren er et af årets højdepunkter på 
skolen, som involverer de fleste, både børn og 
forældre, og som trækker mange gæster, også 
”udefra”.  Basaren foregår som vanligt sidste 
lørdag i november. Følg med i basaravisen, der 
kommer på forældreintra. Her er årets plakat: 

 

 

 

 

 

      

 Navn: Cassandra Ioanna Neel Kragh Cosworth 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 9. klasse og 

har gået her siden min første skoledag. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født på 

Hillerød Sygehus i Nordsjælland søndag den 12. 

november 2000.  Tillykke med de 15 år i morgen! 

Hvor bor du nu? De første to år af mit liv boede 

jeg i en villa i Birkerød, og siden har jeg boet på en 

stor gård lige ved siden af Yding Skovhøj, 15 km 

syd for Skanderborg. Jeg bor sammen med min 

mor og far, 6 heste, 2 får, 12 katte, 3 hunde, 1 

kanin og 125+ marsvin. 

Hvad er din livret? Indisk, kinesisk og thai mad 

Din  Yndlingsmusik? Pop, rock og klassisk 

Din yndlingsbog? Harry Potter - dem 
allesammen. 

Din yndlingsfilm? Hobitten 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? Jeg 
elsker at køre gokart og ATV - så hurtigt som 
muligt; og jeg kan køre traktor. 

Hvad er dit yndlingsfag? Engelsk og historie 

Har du en hobby eller sport? Jeg rider, og jeg 
opdrætter og udstiller marsvin, så jeg har ikke tid 
til at gå til det sportspjat. 

Din yndlingsleg eller –spil? GTA 5 og Red Dead 
Redemption (PS3-spil). 

Hvad er det bedste ved skolen? 1. Vennerne. 2. 
Lærerne. 3. De gode fag. 

Og hvad er det værste? Hvis jeg ser nogen blive 
mobbet. 

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, hvor 
skulle den så gå hen? Rundt om jorden. 

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller violin. 

Dit yndlingssted på skolen? Overskolen 

Er der særlig oplevelse, du gerne vil dele? En 
superdejlig tur i England og Skotland med 
klassen, Sidse og Ulrik, i slutningen af 8. klasse. 
Det var en fantastisk oplevelse. 

Kære forældre i børnehaveklassen, 
første og anden klasse: Hvis I ikke 
allerede har gjort det, så husk at udfylde 
det tilsendte spørgeskema. Det er en stor 
hjælp for skolen at høre om jeres 
oplevelse omkring skolevalget, så vi kan 
blive endnu bedre og få endnu flere 
dejlige børn på skolen! Der skæres lige 
nu dybt i de offentlige tilskud til 
friskolerne, og flere elever er den bedste 
måde, vi kan møde denne udfordring på! 
Hilsen Stig B. Bahnson 

 

 

 

    

Morgensang næste uge: 

”Jeg elsker, o storm”   

Recitation ved 1. klasse 

           

Ugens Citat:  
”Ligesom musikken og kogekunsten 
hører havekunsten til de flygtige 
kunstarter. Forgængeligheden er dens 
vilkår og forudsætning”  

Lotte Möller: Havens natur 

I dag er det Mortensdag, til minde om biskop Martin 
af Tours, der blev begravet denne dag. Det vil sige, 
at det var Mortensaften i går.  Mortensaften spiser 
man traditionelt gås. I nyere tid er gåsen dog blevet 
skiftet ud med den mere overkommelige and.  

En legende fortæller om den ydmyge Martin, der 
gemte sig blandt gæssene for ikke at blive udnævnt 
til biskop. Men den rigtige grund til gåse- eller 
andespisningen er nok, at man i katolsk tid fastede 
fra Mortensdag og 6 uger frem, så man skulle have 
noget solidt at stå imod med inden (sv. til fastelavn). 

Martin af Tours grundlagde det første kloster i 
Europa. Ironisk nok blev den frafaldne munk Martin 
Luther, hvis tanker førte til reformationen,  født 
Mortensdag, og derfor opkaldt efter Martin af Tours.  

 Oldefaren kan ikke have 
fået medaljen UNDER første verdenskrig, som Peter 
siger. På medaljen står der ”For tapperhed under 
første verdenskrig”, men på det tidspunkt vidste 
man  ikke, at der ville komme en anden verdenskrig. 

PS. 1. verdenskrig sluttede i dag for 97 år siden.  
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