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af red. 

Ulven er kommet til Jylland. Siden 2009 har 
et antal ulve strejfet rundt på de jyske heder. 
Og da ulven er beskyttet af en international 
konvention, som Danmark har tilsluttet sig, 
har den fået permanent opholdstilladelse. 

Man har ellers tilbage i tiden gjort sig store 
anstrengelser for at slippe af med ulvene. 
Kongen pålagde alle at skyde ulvene, jægeren 
fik en dusør, og den døde ulv blev hængt op i 
galgen ved siden af de døde forbrydere – til 
skræk og advarsel for andre ulve måske? 
Ulven – som vist nok er samme art som 
hunden – var et frygtet dyr, selvom overfald 
på mennesker er sjældne og oftest skyldes 
smitte med hundegalskab. 

Ulven har en særlig plads i nordisk folketro. 
Fenrisulven, som guderne lænkede, bed 
hånden af Tyr. Og så er der varulvene, de 
mennesker, der indimellem tager skikkelse af 
en ulv. Man måtte ikke dræbe ulve julenat, for 
da var risikoen for, at ulven i virkeligheden var 
éns far eller onkel, særlig stor… Også  Jesus 
taler om ulve:  De falske profeter er som 
glubske ulve i fåreklæder (Matt. 7.15). 

”Der er ugler i mosen” siger vi, når der er 
noget skummelt på færde. Men oprindeligt 
var det ulve, der var i mosen. Efter at ulvene 
forsvandt, gik udtrykket over på uglen, der var 
forbundet med uheld (foruden visdom). 
Tilsvarende med det at være ugleset – altså 
ikke velset. Det hed oprindelig ulveset, og det 
var ikke godt at være. Ulven havde onde øjne. 

Ulven forbindes i det hele taget med det 
mørke og truende. Den svenske filminstruktør 
Ingmar Bergman sagde om titlen på filmen 
Ulvetimen: ”Det er timen mellem nat og gry, 
timen, hvor flest mennesker dør… hvor 
mareridtene er livagtigst”. Vi kender nu nok 
mere ulvetimen som timen mellem 
børnehave og aftensmad, hvor de små 
ulveunger er mest trætte, utidige og 
urimelige – eller hånden på hjertet, hvor hele 
familien er det. Trods alt: Velkommen til den 
nye beboer i den jyske natur, som sagtens kan 
tåle at blive beriget med lidt mere spænding!  

Kilder: T. Vogel-Jørgensen: Bevingede ord, A. 
Bæksted: Nordiske guder og helte, wikipedia mv.  

 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 


En jæger havde været så uheldig at tabe et 
blyhagl, som jo er forbudt, ned blandt 26 
stålhagl. Han kunne ikke se forskel på haglene, 
men da han ikke ville smide alle 27 hagl væk, 
tog han i stedet en apotekervægt med to skåle 
for at prøve at veje sig frem (bly er ca. 50 % 
tungere end stål). Det lykkedes ham at finde 
blyhaglet efter bare tre vejninger. Hvordan 
bar han sig ad?   Tip: Prøv evt. samme opgave med 

ni hagl og to vejninger, eller tre hagl og en vejning.  

Den 31. oktober er der skolelørdag med 
åbent hus, se plakaten nedenfor. 

Den 5. november deltager skolen i 
friskoleforeningens ”åben skole”- 
arrangement. Det foregår i skoletiden. 

Den 6. november kl. 16 er der musikalsk 
fredagssalon. 

Vel mødt til alle interesserede! 

Husk også fredagsmarkedet hver fredag 
eftermiddag 12-15 ved børnehuset. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

      

 

Af Karen Margrethe Jørgensen 

I børnehaveklassen har vi fejret den første 
fødselsdag. Bjørk fyldte 6 år, og her fik vi 
lejlighed til at gøre en ekstra festlig dag. Vi 
havde besøg af Torben Walstrøm, som også er 
Bjørks morfar. Han fortalte om ”Niels 
Holgersens forunderlige rejse.” Han har selv 
skrevet sange dertil. Ind imellem inddrog han 
børnene, så de selv skulle synge med på 
omkvædene. Det blev en dejlig oplevelse, en 
god fortælling iblandet musik, drama og varm 
humor. Tak til Bjørks morfar. 

Til festforestillingen havde vi inviteret 1. kl., 
2. og 4. kl. så der var varmt og tæt. 

Selma Lagerlöf havde i 1902 fået til opgave 
af den svenske folkeskolelærerforening at 
skrive en historie- og geografi-læsebog om 
Sverige. Hun studerede den svenske natur og 
dyreliv i tre år som forberedelse til bogen. På 
trods af at bogen var tænkt som en læsebog, er 
den oversat til mange sprog. Det er en bog om 
drengen Niels, der er ikke var god mod 
hverken planter, dyr eller mennesker eller 
nisser. Niels Holgersen blev derfor selv 
forvandlet til en nisse, og rejste som sådan til 
Lapland og tilbage igen på ryggen af en hvid 
gase. Først da han havde lært at værdsætte 
andre væsener kunne han blive menneske 
igen. 

Faktisk har I også mulighed for at høre hvad 
børnene oplevede. Torben har nemlig lavet en 
cd som kan købes på Gateway Music. Den 
hedder "Niels Holgersen flyver igen." 

Herunder : Selma Lagerlöf (1858-1940), som fik nobelprisen i 1909 

                         

     

 

i børnehaveklassen

 

Børnene sad tæt. Fotos: Karen Margrethe 

Niels Holgersen hjemme i Skåne (J. Bauer) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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? 
Og hvad er det, der sker, når mennesker 
umiddelbart oplever Kristus? Foredrag ved 
Niels-Henrik Nielsen, Eurytmi ved Kirstin 
Seddon samt sprogformning ved Dorthe 
Rosendahl. Pris 500 kr.

Lørdag d. 14. november: Fortælleeftermiddag 
ved Margit Andersson. Vi skal opleve Vilhelm 
Bergsøes fortællinger om nisserne, som kan 
appellere til vores medskabende, billed-
dannende evne. Entré: Frivillige bidrag. 

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

 

…………….. 
 

 

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

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

  

For nylig har 1. videregående afleveret emner 
til deres kvartalsopgaver, og det er interessant 
at se, hvilke emner de har valgt til denne opgave 
– også kaldet ”den lille årsopgave”. Her følger 
en liste over elever og emner: 

Emil D. Sørensen: Søgen efter liv i rummet 

Jerrik T. Bertramsø: Tro og/eller virkelighed 

Kenneth E. Andersen: Computerteknik 

Joachim D. W. Petersen: Elektronikkens 
påvirkning af det moderne liv 

Mona M. Møller: Flugtvejen fra Syrien 

Anders S. Vej: Våben gennem tiden 

Johan N. Madsen: Biler og klima 

Anna-Cecilie Ormrod: Religionens påvirkning af 
den menneskelige tilværelse 

Rasmus A. Fredslund: Sociale relationer 

Jonas F. Jakobsen: Computer-games og deres 
påvirkning på mennesket 

Christopher Z. Hansen: E-sport 

Emma S. H. Steenbock: Mad som medicin 

Meget forskellige og spændende emner. Især 
lægger jeg mærke til hvor mange, der har valgt 
temaer, der er højaktuelle og vigtige i tiden. 

I denne sammenhæng kan man så lige glæde sig 
lidt  over, hvor stort et aktiv det egentlig er for 
hele skolen at have en dygtig og engageret 
overskole at se op til.    

Tak til Lars Thetmark   

  Af red. 

I bogen ”Steinerpædagogik – hvad er det?” fra 
1988 gennemgår forfatteren Benny Blak først 
steinerskolernes filosofi, metode og så videre, 
hvorefter han sammenligner den med 
folkeskolen – først og fremmest med det formål 
at finde inspiration til forbedring af 
folkeskolen1.  Trods bogens undertitel ”En 
kritisk gennemgang”  er  han gennemgående 
meget positiv overfor Steinerskolen, som han 
bla. kalder ”et bæredygtigt alternativ til 
folkeskolens normløshed”. Imidlertid har han 
følgende kritikpunkt, som jeg hæftede mig ved: 
”Hvis man har valgt en Steinerskole, har man 
samtidig frasagt sig indflydelse på sit barns 
undervisning”. Nu er det jo naturligt for en 
sådan bog at hæfte sig ved, at Steinerskolen i og 
for sig afviger fra et samfundsideal om 
medindflydelse og demokrati. Forfatteren har 
gennemført nogle interviews med en række 
skoler og fået at vide, at man ikke accepterer 
indblanding i de pædagogiske anliggender. 
Ganske korrekt, men der i mine øjne et par 
vigtige ting,  forfatteren til gengæld ikke ser.  

For det første vil jeg tro, at det i praksis for en 
forælder er nøjagtigt lige så svært at få direkte 
indflydelse på pædagogikken på en hvilken som 
helst anden skole. Dernæst oplever jeg, at der 
på vores skole, som jo er lille og ”intim”, er 
kortere vej til at blive hørt som forælder end på 
en større skole. Der er simpelthen mere tid og 
rum til at tale sammen. Og forældre og 
bedsteforældre (se forsiden) inviteres ind i 
klasseværelset på en måde, som jeg ikke tror, 
man gør på større skoler.  Fortsættes næste spalte 

 

 

 

 

 

      

 Navn: Liam Foldager Goodwin 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 5. kl og 

har gået på skolen siden 1.kl inden da gik jeg 

i Babuska børnehave. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født 

hjemme i et lille hus ved Tebstrup, den 3/11 

2003 

Hvor bor du nu? Bor i Hertha sammen med 

min far og mor og tre yngre søskende, Her 

bor også en kat med 5 små killinger. 

Hvad er din livret? Mexikansk mad 

Din  Yndlingsmusik? Det, de spiller i 
radioen. 

Din yndlingsbog? Harry Potter – og mange 
flere  

Din yndlingsfilm? ”Tilbage til fremtiden” 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 
At jeg har dykket med flaske, og at jeg har 
været i Californien 6 gange. 

Dit  yndlingsfag i skolen? Idræt og sløjd 

Har du en hobby eller sport? Nej….  

Yndlingsleg eller –spil? Uno 

Hvad er det bedste ved stedet hér?            
At vi har tidligt fri! 

Og det værste? Der er ikke noget… 

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 
hvor skulle den så gå hen? Til Sibirien. 

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller 
violin. 

Har du et yndlingssted på skolen? Salen. 

Er der særlig oplevelse, du gerne vil dele? 
At vi sejlede til Færøerne i sommers, kun 
min morfar og jeg. Vi massevis af dræbte 
grindehvaler ligge på stranden.  

  

Nu er det ved at være tid til at plukke de dejlige 
pigeon-æbler, der kan gemmes til jul eller 
længere. (Fra A. Pedersen: Danmarks frugtsorter) 

 

 

 

    

Morgensang næste uge: 

”Efterårsblæst”   

Recitation ved 4. klasse 

           

Ugens Citat:  
”Glücklich ist, wer vergisst,  

das, was nicht zu ändern ist ”  

Gammelt tysk ordsprogsrim, ukendt oprindelse. 
Anvendt i operetten ”Die Fledermaus”  

Steinerskolen er også langt mere end 
folkeskolen, både i tanke og handling, båret af 
en fælles bestræbelse fra både lærere og 
forældre. Dette giver, selvom det er på en 
mere indirekte måde, den indflydelse som 
kommer af, at man selv bærer med. 
Bestyrelsen på vores skole består overvejende 
af forældre. Og jeg oplever, at de forældre, der 
melder sig til at yde en indsats, får en meget 
høj grad af frihed. Uanset om du er med til at 
lave et arrangement på skolen, holder et 
foredrag eller skriver et nyhedsbrev  er der 
ikke nogen, der står og siger: Det dér må du 
ikke, fordi Steiner har sagt sådan og sådan...  

Note 1. Som det fremgår, er den omtalte bog 27 år 
gammel. Så vidt jeg véd, er den imidlertid en af de 
eneste, lidt mere udførlige beskrivelser af 
Steinerskolen, der er skrevet af en udenforstående på 
dansk – og derfor stadig interessant at studere.

 Kom først 9 hagl i hver 
skål. Er en af skålene tungere end den anden, er 
blyhaglet deri. Ellers er de i den sidste tredjedel. Tag 
dernæst den portion på 9 hagl, hvori blyhaglet er i, 
og gentag processen. Tredje gang du vejer, vil du 
kun have tre hagl, og du kan finde blyhaglet. 
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