
                         

    

   

Julespillene fra oberufer
Alle de julespil, som hvert år opføres på skolen, 
har rod i en lang og spændende tradition. De har 
formodentlig i middelalderen været vidt 
udbredte, og blev i de små landsbyer opført af 
unge mænd. At blive udvalgt til at deltage i 
spillet var en ære, og de udvalgte måtte holde sig 
”rene” imens, de arbejdede med spillet – ingen 
krobesøg eller pigeaffærer! Den udgave af 
spillene, der er blevet en del af den Steinerske 
tradition, stammer fra landsbyen Oberufer i det 
nuværende Slovakiet. De blev dér overværet af 
Karl Julius Schröer, der var Rudolf Steiners lærer 
på Technische Hochschule i Wien, og som Steiner 
havde et nært forhold til. Schröer interesserede 
sig for tysk folkekultur, og nedskrev spillene på 
et tidspunkt, hvor de var ved at forsvinde. Han 
viste dem til Steiner, der fattede interesse for 
dem og senere fik dem opført på Goetheanum 
og i Steinerskolerne. Der er tradition for ikke at 
røbe handlingen eller de medvirkendes roller. 
Men helligtrekongersspillet handler overordnet 
set om kampen mellem lyset og mørket.……..
..Vi møder Mattæusevangeliets Jesus som den 
nyfødte kongesøn (i modsætning til Lukas’ mere 
ydmyge barn i krybben, som vi møder i 
Kristifødselsspillet). Gennem stykket ser vi 
menneskets mulighed for at vælge mellem det 
gode og det onde, og  erkendelsen af det onde i 
én selv. Modsat dette drama er de andre spil 
fulde af fred og forhåbning. De skarpt tegnede 
karakterer i spillene tænkes gennem års 
gentagelse at kunne støtte eleverne i deres 
livsorientering. Tak til Dorthe Rosendahl, Margit
Andersson og Karen Margrethe Jørgensen
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Se Lyset til jul

Den gamle by
et arrangement op til jul, hvor hele området 
kun var oplyst af de lyskilder, der var til 
rådighed 
besøgende 
Var det virkelig så mørkt dengang..

Og svaret var: 
I en by af Den Gamle Bys størrelse ville der i 
1800-tallet næppe være gadebelysning 
overhovedet. Enhver måtte klare sig med 
egen lygte og tjenestefolk, der lyste vej. Man 
kaldte det at blive lyst hjem
om, hvor mørkt der var ude på la
er det derimod 
man kan se stjernerne klart, 
fordi himlen i dag er oplyst af genskæret
byernes lys. Det kaldes
stjernen over Bet
nogen så overhove

Selv har jeg ind imellem
lyset” hér i den travle juletid. De mange kr
og forventninger, alt det vi
vi kommer til 
brune kager
pakkeleg
- og så videre
hurtigt trætte, ikke mindst
skal kunne nå at fordøje det hele
de helt umulige
rolig jul som 
barndom
kun var én 

Fredagsflyveren ønsker alle sine store og små  
læsere en 
fryd og fred.

      Kilde: 

Fredagsgåden
Svar på sidste uges 
1 – B. 2 
Kilder til quizzen
1 og 2: Rudolf 
3. Praguepost.com, 
4. AntroWiki.de 
5. Deutschland
6. Se f.eks. ekd.de  
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I sultanens palads

Ugens	Citat:

Behøver

Gunilla Bergström: Flyv, sagde Alfons

Hjertesuk fra susie

Kære Alle: Børn, forældre, kolleger...

At skulle tage afsked med jer, hele denne 
skønne skole, er virkelig vemodigt. Men min 
kæreste, Lasse, og jeg vil så gerne bo 
sammen, så København kalder. 

Det har været en helt fantastisk tid at være 
her blandt jer, og jeg har hele vejen følt mig 
virkelig godt taget imod. Samtidig er det 
også spændende, når der sker så markant et 
skifte i livet; jeg har boet i hjertet af Århus i 
præcis 20 år denne december, så Valby bliver 
en stor forandring. Hvis jeg havde en 
Aladdins lampe så ville jeg tage jer alle med 
;-) Mon den kan lånes?

Sidste dag er d. 19. december når vi går på 
juleferie, og pyh det bliver skrapt at skulle 
tage afsked. Jeg beundrer altid folk, der kan 
sige lige det rette til farvel, men selv kan jeg 
godt blive lidt stille.

Så derfor vil jeg sige her: At i alle på hver 
jeres fine og smukke måde, har betydet en 
masse for mig, og når nu I ikke kan rejse 
med, sådan rigtigt, så tager jeg jer i al fald 
med i hjertet og mindet.

Og hvad jeg skal lave derovre? Jo, jeg skal 
såmænd arbejde i legestuen på Vidar Skolen i 
Gentofte, som også er en Rudolf Steinerskole. 
Der starter jeg 7. januar, lige efter juleferien.

Kærlig hilsen med tak og glædelig jul fra
Susie/SFO

juledags

Julespil for	børn	og	voksne

I	dag,	torsdag	kl	19	og i	morgen,		fredag	
formiddag i	skolens	sal:

Paradisspillet* og	Kristi	fødselsspillet

Mandag	den	5.	januar kl.	19.30	og tirsdag	
den	6.	januar kl.	10.15 i	Audonicons	sal:

Helligtrekongersspillet*

Læs	mere	om	spillene	i	venstre	spalte!

*	Forestillingen egner	sig	ikke	for	børn	under	9	år.

Kære Susie, vi 

kommer alle

sammen til at 

savne dig!

                            

--HVORFOR NU DET???--------

Lyset til jul

en gamle by havde for nogle år siden lavet 
et arrangement op til jul, hvor hele området 
kun var oplyst af de lyskilder, der var til 
rådighed i midten af 1800-tallet. Da de 
besøgende kom ind, spurgte mange af dem: 
Var det virkelig så mørkt dengang..?

Og svaret var: Nej, det var meget mørkere!    
I en by af Den Gamle Bys størrelse ville der i 

tallet næppe være gadebelysning 
overhovedet. Enhver måtte klare sig med 
egen lygte og tjenestefolk, der lyste vej. Man 
kaldte det at blive lyst hjem. For ikke at tale 
om, hvor mørkt der var ude på landet. I dag 

derimod svært at finde et sted, hvor 
man kan se stjernerne klart, selv i december,
fordi himlen i dag er oplyst af genskæret fra 
byernes lys. Det kaldes lysforurening. Hvis 
stjernen over Betlehem viste sig i dag, ville 

så overhovedet kunne se lyset?

r jeg ind imellem lidt svært ved at ”se 
lyset” hér i den travle juletid. De mange krav 
og forventninger, alt det vi skal huske – inden 

kommer til ”vores egen” jul. Bag lige 50 
kager til klassen, tag  pakker med til 

elegen, husk vi skal til  Luciaoptog i aften
og så videre. Hér i den mørke tid bliver vi 

hurtigt trætte, ikke mindst børnene, der også  
kunne nå at fordøje det hele. Ellers bliver 

umulige. Jeg drømmer om en stille og 
som ”i gamle dage”. Jul som i min 

barndom i 70’erne, hvor der – hvilken lykke! -
kun var én TV-julekalender at vælge imellem! 

Fredagsflyveren ønsker alle sine store og små  
læsere en dejlig juletid, med ægte juleglæde, 
fryd og fred.   Glædelig jul!

: Kristeligt Dagblad + egne betragtninger

Fredagsgåden holder juleferie. 

Svar på sidste uges quiz:
B. 2 – C. 3 – A. 4 – C. 5 – A.  6 – C. 7 - B.

til quizzen: 
Rudolf Steiner: Mein Lebensgang

3. Praguepost.com, Antropost.                      
4. AntroWiki.de 

DeutschlandFunk.de, Die Zeit 
6. Se f.eks. ekd.de  7. De.wikipedia.org 

NDERE:  Ilias og Elliot, begge 7.kl.

17 uge 51 18. Dec. 2014

Ugens	Citat:

Behøver du være så voksen-lig, far?”      

Gunilla Bergström: Flyv, sagde Alfons Åberg



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send 

Postkassen hænger ved skolens lærerværelse!

UGENS nissePROFIL

				 			

Navn:		Fistelfaks

Hvad	laver	du	på skolen/i	børnehuset: 						
Jeg	sidder	og	passer	på	børnene

Hvor og	hvornår	er	du	født?	Langt	ude	i	
skoven	for	322	år	siden.

Hvor	bor	du	nu: På	klokkeblomststuen	i	
Babuska.

Livret:	Risengrød	og	pebernødder

Yndlingsbog:	Alle	de	gode	eventyr

Yndlingsmusik? Alt	det	børnene	synger

Hvad	er der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
Jeg	kender	fødselsdagsfeen!

Yndlingsleg	eller	–spil? Om	dagen	sidder	
jeg mest	på	hylden, men	om	natten	går	jeg	
ud	i	skoven	på	eventyr	og	møder	dværgen	
Biksebakse.		Nogen	gange	får	jeg	smukke	
sten	af	Biksebakse,	som	jeg	giver	til	
børnene,	og	Nissefie	hjælper.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? 											
Alle	de	søde	børn

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Jeg	ville	rejse	til	
Grønland	for	at	besøge	julemanden

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen? 								
Ja,	oppe	på	hylden	i	klokkeblomsten

Tak	til	Malene Bager!

Er det mon julemanden, der 
kommer med gaver til jul?

Lad os regne lidt på det!
have
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Derfor: Hvis julemanden eksisterer
IKKE ham
splat!

Morgensang	uge 2:

”De Hellige Tre Konger”

Til julekoncerten søndag imponerede skolens kor og 
Bach og Elgar, mens musikeleverne viste mange fine individuelle præstationer. I løbet af knap to 
timer var alle skolens elever fra 1. kl. til 2VG på scenen. N
fra årgang til årgang, bliver man stolt af skolen! Nedenfor:

Audoni

Juledag, torsdag den 25. december kl. 10:00
Juleord og englemusik
toner v/Dorthe Rosendahl og Marianne Eising.

Lørdag 27 December  14:30
Drømmekvadet.
dansk, den mest kendte folkevise i Norge, 
"Drømmekvadet".
Visen fortæller om en række oplevelser "i den 
anden verden", som Olav Åsteson
falder i søvn den 24. december og først vågner 
igen den 6. januar. Under søvnen får han 
indsigt i meget af det, som menneskesjælen 
kan opleve efter døden, hvilket ku
forundt, mens de lever. Ca.

Kursus i eurytmi.
Vi fortsætter kurset fra september 2014 med
fokus på eurytmi
være øvelser som 
de sundhedsfremmende kræfter.
velkomne!
Underviser: Annette Fredslund
kl. 16 -17. Første gang 5. januar 
gange. Sted: Audonicon.
Tilmelding: Tlf. 86 52 47 55 Audonicons kontor 
eller kontor@audonicon.dk
Pris: 250 kr.som i
konto mærket ”Eurytmi”. 8401 

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

FARVEL 

Kære kunder! 
sælger grønsager ved skolen. Jeg har valgt at 
droppe grønsagsdyrkning i 2015. Jeg vil gerne 
sige 100 tak for alle de fine, sjove og 
interessante samtaler over grønsagsboden, og 
1000 tak for jeres opbakning. I hele 12 år har
jeg med glæ
jeg kommer helt sikkert til at savne det!
Glædelig jul til jer allesammen, A

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15  øst for salen, 
Se Alidas afskeds

SFO'en mangler brænde!
Er der mon 
brænde, at de vil donere et l
lave bålmad?     

oget til flyveren, send det senest mandag til Bahnson@privat.dk - eller smid det i flyverens postkasse

hænger ved skolens lærerværelse!   Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

Er det mon julemanden, der 
kommer med gaver til jul?

Lad os regne lidt på det! Julemanden antages at 
ca. 108 millioner husstande at besøge, hvor 

der bor mindst ét artigt barn, som tror på ham.

Julemanden har, pga. jordens forskellige tidszoner, 
31 timer at klare sit arbejde i, hvis han rejser fra 
øst mod vest. Det svarer til, at han besøger 967,7 
husstande pr. sekund. For hvert artigt barn har 
julemanden ca. 1/1000 sekund til at parkere 
slæden, springe ud og hoppe ned gennem 
skorstenen, lægge gaverne under træet, kravle op 
igen gennem skorstenen, hoppe op i slæden og 
fortsætte til næste hus. Hvis der er 1 km. mellem 
hvert hus, får han en samlet rejse på ca. 100 
millioner km, toiletbesøg fraregnet. Det vil sige, at 

lemandens slæde flyver ca. 1000 km i sekundet 
eller 3000 gange lydens hastighed. Til sammen-
ligning flyver den hurtigste rumsonde ca. 50 km i
sekundet. Et normalt rensdyr løber ca. 30 km /t.

hvert barn får et mellemstort lego-sæt, skal 
slæden medtage over 500000 tons gaver. På land 
kan et rensdyr trække ca. 200 kg. Selv hvis de 
særlige flyvende rensdyr kan trække 10 gange 
denne vægt, vil der være brug for 360000 rensdyr. 

får den samlede vægt op på 600.000 tons!

600.000 tons, som flyver med 1000 km i sekundet 
skaber en enorm luftmodstand. Dette ville 
opvarme rensdyrene på samme måde som en 
meteor, der kommer ind i jordens atmosfære. De 
ville blive udsat for et overlydsbrag og flamme op. 
Den samlede rensdyrflok ville være brændt af i 
løbet af 4,26 tusindedele af et sekund, dvs. når 
julemanden er nået til det femte hus. Men det kan 
være lige meget, for idet julemandens slæde 
accelererer fra 0 til 1000 km/s på 1/1000 sekund, 

den blive udsat for en kraft 17.500 gange 
stærkere end tyngdekraften. En julemand på 150 

vægt skønnet ud fra billeder) ville blive naglet 
til bagenden af slæden af en vægt på ca. 3000 

, hvilket øjeblikkeligt ville knuse ham.

Derfor: Hvis julemanden eksisterer, er det enten 
IKKE ham, der deler gaver ud, eller han er blevet til 
splat!                                                     Kilde: Ingeniøren

søndag imponerede skolens kor og orkester med flotte opførelser af 
Bach og Elgar, mens musikeleverne viste mange fine individuelle præstationer. I løbet af knap to 

til 2VG på scenen. Når man lytter, og bemærker udviklingen 
denfor: Stort instrument – og stor entusiasme!

DeDe hellige tre konger til hest, Spanien, 12

onicon-arrangementER:

Juledag, torsdag den 25. december kl. 10:00
Juleord og englemusik. Julens budskab i ord og 

Dorthe Rosendahl og Marianne Eising.

Lørdag 27 December  14:30:
Drømmekvadet. Kirsten Engdal synger på 
dansk, den mest kendte folkevise i Norge, 
"Drømmekvadet".
Visen fortæller om en række oplevelser "i den 
anden verden", som Olav Åsteson har, da han 
falder i søvn den 24. december og først vågner 
igen den 6. januar. Under søvnen får han 
indsigt i meget af det, som menneskesjælen 
kan opleve efter døden, hvilket kun er få 
forundt, mens de lever. Ca. en times varighed.

Kursus i eurytmi.
fortsætter kurset fra september 2014 med

fokus på eurytmi-meditationer. Der vil også 
være øvelser som sidst, der målrettet styrker 

sundhedsfremmende kræfter. Alle er 
velkomne!
Underviser: Annette Fredslund Tid: Mandage 

17. Første gang 5. januar 2015. I alt 6 
. Sted: Audonicon.

Tilmelding: Tlf. 86 52 47 55 Audonicons kontor 
eller kontor@audonicon.dk
Pris: 250 kr.som indsættes på Audonicon´s 
konto mærket ”Eurytmi”. 8401 - 4200061

er åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 
www.audoniconsbogsalg.dk

FARVEL Fra Alida

kunder! I morgen er den sidste gang jeg 
sælger grønsager ved skolen. Jeg har valgt at 
droppe grønsagsdyrkning i 2015. Jeg vil gerne 
sige 100 tak for alle de fine, sjove og 
interessante samtaler over grønsagsboden, og 
1000 tak for jeres opbakning. I hele 12 år har

glæde solgt grønsager ved skolen, og 
jeg kommer helt sikkert til at savne det!

jul til jer allesammen, Alida

marked hver fredag
15  øst for salen, v/børnehuset). 

afskedshilsen ovenfor.

SFO'en mangler brænde!
Er der mon nogen på skolen, som har så meget 
brænde, at de vil donere et læs, så vi igen kan 
lave bålmad?     Kærlig hilsen SFO'en

smid det i flyverens postkasse!

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

DeDe hellige tre konger til hest, Spanien, 12. årh.
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