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Drømte mig en drøm 

– en anmeldelse 
Tekst: Kasper Bahnson, 2.klasse 
 

 

 
 
4. klasses skuespil var egentlig rigtig 
sjovt.  Det var en sjov familie, og den 
var egentlig rigtig stor.  De vidste 
egentlig godt, at fjenden kunne 
komme, da de så de tre fremmede 
skibe.  Det var egentlig en rigtig dum 
idé, at sende to små børn ud for at 
holde vagt, og at en af de små piger 
skulle begynde at synge om sin drøm, 
og det var dejligt, at der endelig kom 
lidt kamp, og det var mærkeligt, at der 
kun var en, der døde og det var 
mærkeligt, at så mange kunne 
undslippe at blive trælle.  Det var også 
sjovt, at de troede, at en pige, som var 
undsluppet, var fjenden.  Det var også 
sjovt, at de troede, at de vikinger, som 
de selv havde sendt bud efter, var 
fjenden, og derefter troede børnene og 
vikingerne at fåret, var fjenden i egen 
høje person, men så sagde et af 
børnene, at hun kunne høre noget, 
men så blev det for meget for deres 
høvding, også sagde han:  ’Jeg vil ikke 
tage benene på nakken igen på grund 
af en flok gråspurve’, men så stod 
fjenden foran dem i egen høje person, 
og det var også en smule sjovt, at 
vikingerne, som var bevæbnede, 
gemte sig omme bag ved børnene, da 
de så fjenden, men det var sjovt, da 
fjenden sagde: ’Vores høvding er 
bundet til stormasten’ – måske kunne 
de godt have kæmpet lidt, før de holdt 
fest. 
  
Panelet introducerede også et for mig 
(og nok en del andre) et nyt begreb, 
nemlig ”Steiner-held”.  

 
 
 

 

 

 

 

 

FAKTABOKS 
Vikingespillet ’Drømte mig en drøm’ og 
teksterne til de sange, der indgår i 
stykket, er skrevet af 4. klasse og deres 
klasselærer Martin Reiter Edelberg.  
Stykket varer ca. 45 min. og foregår dels 
i et land beboet af vikinger kaldet 
Nordland og i Valhalla.  Vikingelands-
byerne langs Nordlands kyst er under 
angreb af en aggressiv høvding, som 
plyndrer landsbyerne med sin lejehær 
og tager børnene til fange som trælle.  
Ansporet af Loke sikrer Odin den 
plyndrende høvding sejr efter sejr, så 
han kan få de døde krigere op til sig i 
Valhalla.  Det bliver for meget for Freja, 
som ser et kærestepar, hun har ført 
sammen, blive splittet fra hinanden.  
Sammen med Valkyrierne får hun Odin 
til at stoppe sin indblanding, så der kan 
blive fred i Nordland. 

Om årsmødet 
 
Af Oliver Wolgast, Red. 
 
Onsdag den 24/04-2019 var det 
igen tid til a rsmødet.  
 
Traditionen tro holdt ba de 
Skoleforeningen og skolen 
a rsmøde pa  samme aften. 
 
Et vigtigt punkt pa  dagsordenen 
var økonomi. Skolen udvikler sig 
fortsat positivt. Efter nogle a r 
med underskud og endda negativ 
egenkapital er det lykkes os at 
vende situationen. Ogsa  sidste a r 
var der sa ledes positive tal pa  
bundlinjen. Budgettet for næste 
skolea r udviser ogsa  et forventet 
positivt resultat.  
Pa  trods af den positive udvikling 
ville det alligevel være godt for 
skolen, hvis vi kunne tiltrække 
lidt flere elever. Især de yngre 
klasser kunne godt trænge til et 
par flere elever.  
Der var ogsa  valg: 
• Stig B. Bahnson (far til 

Kasper 2.klasse, Inger, 
6.klasse og Emil 8.klasse) 
blev genvalgt som for-
ældrevalgt bestyrelsesmed-
lem 

• Thomas Vestergaard blev for 
første gang valgt som 
forældrevalgt be-
styrelsesmedlem (far til 
Mackenzie, 2.klasse) 

• Heidi Mølgaard (Mor til 
Louise, 4.klasse) er valgt 
som suppleant 

• Bodil Lysebjerg Lund (Mor 
til Regina, 4.klasse) er valgt 
som suppleant 

• Lærerkollegiet har valgt 
Helle Madsen (Klasselærer 
for 7.klasse) som lærernes 
repræsentant 

Og sa  er der vist lige plads til at 
nævne, at Gitte Slejborg Nielsen 
er godkendt som tilsynsførende, 
og at hendes nyeste rapport kan 
findes pa  skolens hjemmeside.  
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 Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til faellesflyve-
ren@gmail.com  eller brug forældre-intra el-
ler sms 24429283. Relevante privatannoncer 
medtages gratis i det omfang, pladsen tillader 
(kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Oliver Wolgast. Øvrige:  Stig Bredholt Bahn-
son , Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. 
ferier. 

Arbejdslørdag 

 
Frokosten blev leveret af Corporate 
Cooking og brød til formiddagskaffen 
og kage til eftermiddagskaffen af dem, 
der ikke kunne være der og hjælpe til.  
Den del kunne godt have været lidt 
mere fyldig, taget i betragtning, at un-
der ¼ var fremmødte, så der blev bagt 
ekstra kage til det arbejdende folk. 7. 
klasse stod for at lave kaffe og the og 
sætte mad, frugt og kage frem.  Det var 
dejligt med sådan et godt serviceteam. 

 

 

 

Skoleforeningen takker alle fremmødte 
for en stor indsats, der har gjort en syn-
lig forskel.  Det er som altid forunder-
ligt, hvor meget, der kan løftes i flok. 

 

 

 

 

 

 

 

En produktiv     
arbejdslørdag 
Af Anne Katrine Wolgast, Bestyrelses-
medlem Skoleleforeningen 

 

 

 

Solen skinnede, humøret var højt og de 
fremmødte produktive!  Der var ca. 30 
hhv. børn og voksne tilmeldt til for-
årets arbejdsdag – vi endte nok med at 
være lidt flere – og både store og små 
hjalp til.  Vi fik således løst følgende 
opgaver: 

• Brandtræppe ved sløjd (bliver helt 
færdig inden for de næste par 
uger) 

• Træbro over vandhullet 
• ’Stenkant’ mellem flis og stier ud 

mod ny P-plads 
• Maling af det sidste stykke på den 

broen ved legepladsen 
• Lugning af diverse bede og udlæg-

ning af flis  

 

• Plateau ved skolegården gjort fær-
digt 

• Indgangsparti ved salen slebet 
ned 

• Nyt sand under 'helikopteren' 
• Rengøring af køkkenet i salen 
• Oprydning i eurytmidragter og ko-

stumer på loftet 
• Plantning af bøgehæk 
• Fjernelse af lindeskud i læbæltet 
• Fjernelse af døde træer og grene i 

skoven 
 

 

 

 

 

OpslagsTavlen 
 

Audonicon: 
 

 
 

Folkekøkken 
11/6-2019 
 
Tilmelde dig til at lave mad under vej-
ledning af Helle Kofoed, som vil inspi-
rere med sin store praksis og viden i 
forhold til sund mad. Vi skal bruge en 
gruppe på 6 personer, og der er “først 
til mølle” tilmelding til at lave maden. Vi 
begynder kl. 16 med madlavning og 
spisning kl. 18 – der er også mulighed 
for at melde sig til spisning kl. 18 – både 
voksne og børn. Ca. kl. 19 er der en ak-
tivitet frem til kl. 21, som du også kan 
tilmelde dig. Er du interesseret i at 
være med til at lave maden, så tilmeld 
dig hurtigt på info@holistiskaka-
demi.com.  
 
Det koster 75 kr. for voksne og 35 kr. 
for børn under 12 år. 
Gratis til madholdet (har kan der være 
maks. op til 6). Gåden: 3 dværge med hat  

Tre dværge med navnene Hr. Rød, 
Hr. Grøn og Hr. Blå mødes i haven. ”Ej 
hvor sjovt” siger den ene af dem, ”vi 
har en rød, en grøn og en blå hat på.” 
”Sikke et tilfælde, men ingen af os 
bærer den hat, der matcher ens 
navn” siger dværgen med den blå 
hat. ”Det er rigtigt” siger Hr. Grøn. 

Hvilken farve har Hr.Blås hat?  

Svar til sms 24429283 eller send til     
faellesflyveren@gmail.com,     
så vinder du måske! 

Løsning Peter, selvfølgelig :-)                
Vinderen: Johanna, 2.klasse 
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