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Høstfest i gamle dage…

.

Bogstavmaskinen

Af Bodil Lund
Hvorfor er det nu, at vi holder høstfest?
I gamle dage markerede høstfesten, at
kornet var kommet i huset, og at
vinterens forråd, der var afhængig af
sommerens vejr, dermed var sikret.

Af Inger Marie Hahn Møller
(klasselærer, 2. kl)

Fra billede til bogstav - og hvad så?
i 2. klasse.
I 1. klasse brugte vi alle årets
danskperioder på at lære alfabetet at
kende. Bogstaverne kom som “gaver”
fra alle de dejlige eventyr, vi hørte først i billedform og siden som de store
bogstaver, der voksede ud af
billederne. Da vi sluttede 1. klasse af,
havde vi været igennem hele alfabetet
og var fyldt op af de eventyr, billeder,
lyde og vers, vi forbandt med de enkelte
bogstaver.
Hvad så i 2. klasse? Det var tydeligt, at
børnene mødte op med en god følelse
af, at alfabetet var stof, vi kunne, og at
det på en måde var et afsluttet kapitel,
så nu skulle vi vel noget andet? Jeg blev
derfor mødt med lige dele skepsis,
frustration, forundring, nysgerrighed
og spænding, da jeg i skoleårets første
dansktime proklamerede, at nu skulle
vi arbejde med alfabetet - igen - for der
er m-e-g-e-t mere at lære.
Vi har nu kastet os over de små
bogstaver - og sikke meget at holde styr
på. Nu er der ikke blot 29 billeder og
tegn at holde styr på - men hele 58! Og
hvor er det godt, at vi har eventyrene og
billederne fra 1. klasse at gribe tilbage
til - for ærligt talt har lyden af ‘B’ jo ikke
noget som helst at gøre med det
abstrakte tegn for ‘B’! I 2. klasse har vi i
en rum tid haft en stor, flot
bogstavmaskine installeret på tavlen.
Om aftenen er den blevet “fodret” med
et par af de store bogstaver, og næste
morgen, er de på mirakuløs vis kommet
ud, forvandlet til små bogstaver.

25. Okt. 2017

Tavletegning, der viser anden klasses
magiske bogstavmaskine!

Men hvorfor lærer børnene ikke bare
at skrive bogstavtegnene uden eventyr,
billeder og maskiner? Vores alfabet er
en samling af abstrakte, visuelle tegn,
der med et umiddelbart blik er helt
arbitrære i forhold til de lyde, de
repræsenterer. Men børnene i 1. og 2.
klasse er så dygtige til at se billeder og
til at knytte billederne sammen med
betydning, at rejsen fra billede til
bogstav nærer dem i både følelses- og
begrebsmæssig forstand. Griber vi
tilbage i historien og dens forskellige
skrifttegn og symboler, er det også
denne rejse fra billede til bogstav,
menneskeheden har været igennem.
Nu har alle de store bogstaver været en
tur igennem vores bogstavmaskine og
er kommet ud som små bogstaver. Men
hvad så med de små skomager-nisser i
Grimms eventyr, der blev til vores ‘N’,
og svanerne i det smukke eventyr om
lillesøsteren og de seks svane-brødre,
der blev til vores ‘S’… Eller Skt.
Michaels-dragen, der gav os vores ‘D’?
Er det nu blot glemt og arkiveret? Nej,
bestemt ikke - nisserne, svanerne og
dragerne lever i allerhøjeste grad
videre i børnenes bogstavverden. Det er
de billeder, vi tyer til, hvis det pludseligt
er svært at huske, hvordan de store
bogstaver ser ud. Og sådan bliver det
nok ved med at være - forhåbentlig.

Festen markerede taknemmelighed for
frugtbarheden. Dengang havde man ikke
mejetærskere og andre maskiner, der
kunne lette høstarbejdet, så derfor
samledes alle, der boede på gården for at
hjælpe – voksne, karle, piger og børn.
Mændene mejede kornet med leen, og
pigerne bandt negene, inden det
samlede læs blev kørt hjem til gården.
Man startede med at høste i juli, hvor
rugen som det første blev høstet, og man
sluttede senest den 29. september på
Mikkelsdag. En fordanskning af Skt.
Mikaelsdag.
Det store høstgilde blev som regel
afholdt omkring Mikkelsdag. Alle, der
havde været med til høstarbejdet, skulle
indbydes og deltage. Det var hårdt
arbejde at høste de mange marker med
håndkraft, og den store høstfest, når alt
arbejdet var overstået, stod til sidst som
et samlingspunkt, man så frem til. Her
kom den gode, hjemmebryggede øl og
brændevin på bordet, og der blev
dækket op med solid festmad fx sødgrød
og flæsk.
Festen blev afholdt i en lade, som blev
pyntet op med grønt, kranse og
blomster, og her blev der danset, når
maden var spist. I mange egne sad "det
sidste neg" med ved bordet. Det var dét
sidste neg, der var bundet, og det gjorde
man som regel særligt stort. Neget var
pyntet, eller formet som en figur, der var
"klædt på", og mange steder havde det et
særligt navn, fx "stodderen", "den
gamle" eller "kællingen".
Som en del af festen var det ikke
ualmindeligt, at dén der havde bundet
det sidste neg, skulle danse aftenens
første dans med det.
Kilder: aakb.dk og natmus.dk

Læs også: ”Høsten i hus” og
”Mine høstminder” på side 3

Ugens flyverprofil

Plakattegning
Lige før sommerferien blev nuværende 1.
vg´s plakater færdige. De er tegnet op med
blyant efter et forlæg, og så er målene
ganget op. Herefter er de farvelagt med
nogle særlige oliekridt. /Sidse Camilla Aas

Ugens Citat:
“Forstanden er ikke et lys, der
brænder uden olie, den får næring
fra viljen og lidenskaberne”
Francis Bacon: Novum Organon, 1620

Husk fredagsmarked hver fredag!

Nye åbningstider i Herthas bod:
Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse,
Trine Gabrielsen
der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6
Jeg arbejder i SFO-en. Jeg har
mandage
arbejdet i butik i mange år.
Derefter har jeg arbejdet i 2 dejlige
steiner- børnehaver i Silkeborg.

Nu kl. 13 - 16 mellem Babuska og salen.
Husk også, at Audonicons bogsalg
byder ikke kun på bøger, men også
økologisk slik, træ-legetøj, flotte kort og
meget andet godt.

Jeg er født i Holstebro den
24/10/1972.

Åbent tirsdag-torsdag 10-16, fred. 10-14.

Hvor bor du nu?

Post til flyveren!

Jeg bor i Silkeborg sammen med
mine 2 teenagedøtre.

Flyverens postkasse er nu hængt op
igen nu – på opslagstavlen uden for
kontoret. Brug den - og pas på den!

Hvor har du selv gået i skole som
barn?
Jeg har gået på 3 forskellige
folkeskoler fordi vi flyttede en del
gange, da jeg var barn. Engelsk var
mit yndlingsfag.

Gåden: Pool-problem
En rig oliesheik havde i sin have et
fint svømmebassin, der var kvadratisk
– 10 meter på hver led.

Hvad er din livret?
Jeg har ingen livret, men kan godt
lide krydret mad.

Ved hvert af de fire hjørner stod en høj
daddelpalme. Sheiken syntes, at det
var det dejligste sted i haven.
Skyggefuldt og køligt, med udsigt til
alle oliekilderne.

Hvad er din yndlingsmusik? Jeg kan
lide rigtig meget musik, men lige nu
lytter jeg meget til John Mayer.
Og din yndlingsbog?

En dag besøgte sheiken sin fætter og
så, at denne havde et bassin, der var
lidt større. Sheiken besluttede derfor,
at han ville udvide sit svømmebassin,
så det blev dobbelt så stort som nu.

Har ingen yndlingsbog, men elsker at
læse en god krimi eller en historisk
roman.
Noget, som ikke ret mange véd om
dig?
At jeg har spillet Bodhran (irsk
tromme) i et band i mine unge dage.

Plakat: Sofia H. Foto: Sidse

Har du spillet på andre instrumenter?

Se flere plakater på side 3!

Jeg har spillet blokfløjte.
Hvad er det bedste ved skolen?

Deadline: Inden weekenden, eller

Det bedste ved skolen er at her er
dejligt at være og at den er fyldt med
dejlige børn og voksne.

efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk
eller brug forældre-intra eller sms 61331549.
Relevante privatannoncer medtages gratis i det
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).

Og hvad er det værste?

 Redaktion: Ansvarshavende redaktør

Det værste ved skolen er, at Sfo-ens
bygning er gammel og slidt.

Stig Bredholt Bahnson, Duncan Lithgow, Sesha
Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst

Hvis du måtte få en gratis billet med
flyveren, hvor ville du så tage hen?
Så ville jeg tage til Bali i flere
måneder!

 Fællesflyveren er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker
ikke nødvendigvis institutionernes holdning.
Den udkommer så vidt muligt hver onsdag.

Men så sagde hans kone: Hvis du rører
de daddelpalmer, får du med
kagerullen! Det er min oldefar, der har
plantet dem, da dette sted endnu var
en fattig oase!
Oliesheiken turde derfor ikke fælde
palmerne. Men han ville have et bassin,
der var dobbelt så stort. Og det skulle
ligge på det samme sted. Og det skulle
stadig være kvadratisk!
Kan det lade sig gøre uden at fælde
palmerne – hvordan? (tegn det evt.)
Smid svaret i postkassen, eller send det til mig
på sms 61331549 eller bahnson@privat.dk
Løsning sidste uge: Peter skal tage fem
handsker for at være sikker. Fire, hvis han kan
kende højre- fra venstrehandsker.
Vinder forrige uge: Jennifer, mor til Isis.

Høsten i hus
Af Bodil Lund, forælder i 3. og 7. klasse
Høsten i hus, og hele underskolen var inviteret til fest i
skolegården. Det endte med at blive en fest for hele skolen
med levninger til SFO'en – så overdådig endte årets
høstbuffet med at blive.
Og sikke et arbejde de små landmænd i tredje klasse har
haft for med Martin de sidste par uger.
Bøgerne har pænt fået lov til at ligge og samle støv i
klassens hjørne, for høsten er den vigtigste tid på året.
Siden høsten på Fensten mark, har børnene produceret
plejle af store kæppe til at tærske med, tærsket korn så
avnerne fløj og malet mel på melkværn. Høstet gulerødder
og luget køkkenhave. I dagene op til høstfesten blev
kræfterne koncentreret om selve madlavningen til festen,
så 3. klasse kunne samle hele skolen om at tage del i den
glæde det er, at ”høsten er i hus”!
Blommer og æbler blev plukket, skrællet og kogt til mos.
Hasselnødder blev samlet til bollerne, der blev bagt, og
smør blev kærnet af fløde på gammeldags kærne. Børnene
har arbejdet i grupper og roteret imellem de forskellige
opgaver, så alle fik prøvet lidt af det hele.
Der blev gået til opgaverne med stor ildhu. Så udover den
store portion smør, børnene fik kærnet, de 6 æblekager de
fik lagt sammen og de mange boller, de fik bagt – over
hundrede – blev det hele suppleret med 12 tærter og 7
salater samt 50 glutenfri boller og en raw food-kage, som
børnene havde med hjemmefra på selve festdagen. Vi
kunne fejre høsten i det smukkeste efterårsvejr efter nogle
dage med regn og god vind. Der blev dækket borde i
skolegården med æbler, kastanjer, nødder og blomster fra
børnenes haver, pyntet med vinranker på den nye bro,
plejlene stukket i høet og det sidste neg bundet. De sidste
boller blev bagt og æblekager lagt sammen.
Klokken 11 kom de indbudte til fest. Tak for en dejlig
høstfest – fiolen og folkedansen måtte vi tænke os til! 

Høstfolk malet af Anna Ancher
.

Mine høstminder
Af Bodil Lund, forælder i 3. og 7. klasse
Som mor til Regina og Clara på skolen og datter af en bonde,
ser jeg selv høsten som den allerbedste tid på året. Til trods
for at maskinerne i min barndom gjorde det hårde arbejde,
så var det stadig en tid med små gårde og miniballer, som
blev fyldt i laden ved hjælp af håndkraft.
Jeg oplevede høsten i 70'erne og op i 90'erne. Det samlede
alle på gården og unge drenge fra nabolaget, der ville hjælpe
til. Min far var god med en mejetærsker og det var fantastisk
at få lov til at komme med op i førerhuset og køre en runde
med ham, når vi alligevel var i marken med kaffekurven og
æbleskiver eller ostemadder. Særligt var det, når han
høstede på mark tæt på havet og vi kunne lade blikket skue
ud over Storebælt.
Hjemme på gården havde vi alle noget, vi kunne gøre, når
læsset med de små halmballer blev tømt af vognen.
Halmballerne blev lagt op på transportbåndet, hvor det gik
op til lugen i gavlen, hvor jeg sad med dinglende ben og røde
træsko og dirigerede ballerne den rette vej ind på det næste
transportbånd. Herfra gik de videre ind til mine ældre
søskende (vi er fem piger), som tog imod og stablede.
Høloftet var stort og kunne rumme mange, mange læs. Og det
tog nogle uger før det var fyldt. Hyggeligt var det når vi kunne
lege i halmen oppe under taget og lave huler, og snakke med
kattekillinger, som vildkatten havde lagt i halmen. Den
stikkende fornemmelse i min bare hud fra det kradse halm,
kan jeg let genkalde mig. De dage, hvor bønderne var nødt til
at køre indtil duggen faldt, fordi der var melding om regn den
næste dag, da kørte vi ud i mørket på cykel ud til marken, for
at se hvor langt de var, så vi kunne melde om, hvornår
æggekagen og flæsket skulle være færdigt til arbejdernes
natmad sammen med den hjemmebryggede øl, naturligvis.
Det var vores lille høstfest - altid i opløftet og munter
stemning. Og det var med en salig fryd vi snød det sorte
halmstøv af næsen, vaskede os og gik i seng efter at have
bidraget med og været en del af et vigtigt fællesskab.

Flere plakater fra 1. vg. T.v. Cecilies plakat, t.h. Sarahs.
Foto: Sidse Camilla Aas

Landmåling
Af Martin Haugaard. Fotos: Bente Foged Madsen
I 1.vg. er der trigonometri i den første
matematikperiode. Trigonometri er en matematisk
discipin, som er nødvendig for landmaling og
kartografi.
Oppe bag Radhuset ligger der et fint naturareal,
komplet med sø og shelter og skov og brombærkrat.
Her har vi gaet hele uge 40 og malt op i bade sol og
regn. Tak til Radhuset, hvor vi fik ly og arbejdsplads,
og hvor vi har spist i restauranten.
Vi glæder os til at udstille de færdige, smukke,
handtegnede kort pa den anden side af jul.

Husk Skolelørdag/Åbent hus 28. oktober

Husk Åben skole torsdag 2. oktober

Kl. 8 – 12. Alle er velkomne!

Kl. 9 – 12. Alle er velkomne!

