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Billeder af Marianne Korsgaard 
Christensen 
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Billede: Amalie 

 

6. klasse er januars bidragsydere til 
Fællesflyveren. Midt i vores 
matematikperiode har vi lavet et 
journalistisk værksted. Vores tema har 
været Hellig Tre Konger-spillet. Vi har 
arbejdet med forskellen på referat og 
resumé. Vi har øvet os i at interviewe 
mennesker face-to-face eller gennemføre 
et telefoninterview. I den forbindelse har 
vi også talt om vigtigheden af høflighed, 
præsentation og information til det 
menneske, som man ønsker at 
interviewe, så den interviewede ved, 
hvem intervieweren er, hvorfor han/hun 
vil tale med én, og hvor længe det ca, 
tager.  

 

6.klasse helt tæt 

på Hellig Tre 

Konger-spillet 
 

 

              Her er nogle smagsprøver fra 
processen: 

Referat af Hellig Tre Konger-
spillet:  

af Silje  

De tre konger; den røde, blå og grønne 
konge drog afsted for at finde 
Jesusbarnet. Da de kom til Jerusalem, 
kom de til kong Herodes, som sagde, at 
når de havde set barnet, skulle de give 
ham besked om, hvor de havde fundet 
ham. Om natten – efter at kongerne havde 
set Jesusbarnet – kom en engel til dem og 
sagde: ”I skal ikke drage ind til Herodes, 
for han har ondt i sinde mod barnet”. Da 
kongerne hørte det, sagde de til 
hinanden, at de ikke ville gå ind til 
Herodes hof. Da Herodes opdagede det, 
blev han sur og befalede, at alle 
drengebørn under to år skulle dræbes. 
Ikke nok med det. Også de gravide 
kvinder skulle dræbes. Da det var gjort, 
kom soldaterne tilbage til Herodes og 
sagde, at de ikke havde fundet nogen 
kongesøn. Da Herodes hørte det, blev han 
syg og døde. 

 

Billede: Dana 

Louise Holt (Engelen):  

Af Anton-Villads og Mathias  

Hvor lang tid tog forberedelsen? Vi fik 
rollehæftet før jul.  

Hvornår mødtes I for at øve? Vi mødtes 
første gang den 4. januar.  

Har du gået på skolen? Ja.  

Hvorfor ville du gerne spille med i spillet? 
Karen Magrethe spurgte om jeg ville være 
med, og det blev en juletradition.  

Har du set spillet selv? Ja. 

Har du en ønskerolle? Min ønskerolle er 
englen. 

 

 

 
 

 

Øverst: Jonas   Nederst: Ikke oplyst 
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OpslagsTavlen 
 

 

Deadline: Inden weekenden, eller 

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).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Sesha Hart, 
Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, 
Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

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

Tanja (Djævelen):  Af Noah og Alex  

Hvor lang tid tog det at forberede dig? Jeg 
har spillet spillet siden 1989, så jeg kan det 
næsten udenad. Så jeg har kun brugt et par 
timer.  

Har du gået på skolen? Ja, jeg har gået på 
Rudolf Steiner skolen i Århus i 12 år.  

Hvorfor vil du gerne spille med i spillet? 
Fordi jeg syntes det er en herlig oplevelse at 
give skolebørnene det.  

Har du set spillet selv? Ja, det har jeg. Jeg har 
set det 10 gange.  

Har du en ønskerolle? Nej, jeg har prøvet de 
roller, som jeg gerne vil.  

Er stolen tung at skubbe? Det er en 
hemmelighed!  

Stig (Lakajen):  

Hvornår mødtes I for at øve? Vi mødtes for 
at øve lige efter nytår.  

Har du gået på skolen? Nej, det har jeg ikke.  

Hvorfor vil du gerne spille med i spillet? Jeg 
vil gerne spille med, fordi det er sjovt. Nogle 
børn bliver glade for at se det - og så er det 
en god tradition.  

Har du set spillet selv? Jeg har aldrig set 
spillet, før jeg selv begyndte at spille med og 
kunne se spillet under prøverne.  

Har du en ønskerolle? Jeg vil gerne være 
Herodes, så jeg kan være rigtig ond!   

 

Flemming (Den grønne konge): 

Hvilken rolle vil du helst spille? Jeg kan bedst 
lide at spille kongerollen, men det kunne også 
være sjovt at spille djævelen. Alle roller er 
vigtige!  

Hvorfor vil du gerne spille med? Jeg synes, at 
det er et spændende spil, og fordi vi øver i en 
kort periode, bliver man ikke træt af det.  

Har du set spillet selv? Ja, det har jeg.  

Har du gået på skolen? Nej, det har jeg ikke.  

Hvor lang tid tog forberedelserne? Vi mødtes 
torsdag den 4. januar, lørdag den 6. og 
søndag den 7. januar. Da vi mødtes, skulle alle 
kunne deres replikker.  

Gåden: Tre farver 

Hvad er det, der er sort, når du får det, 
rødt når du bruger det og hvidt, når du er 
færdig med at bruge det?   Svar til sms 
61331549 eller smid svaret i postkassen ved 
kontoret! 

Løsning sidste uge: Du bliver ca. 40% mindre 
våd, hvis du løber. Vinder: Ingen vinder i uge 51. 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 Mathias Bertram Foged 
Petersen 

HVAD LAVER DU? Jeg går i 6. klasse og 
jeg har gået her siden børnehaveklassen. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? På 
Skejby Sygehus den 6. august 2005. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i 
Skanderborg sammen med min mor, min 
far og min storebror. 

DIN YNDLINGSMUSIK? Lige for tiden 
kan jeg godt lide Fall Out Boy og ZEDD. 

DIN LIVRET? Lasagne  

DIN YNDLINGSFILM? Guardian of the 
Galaxy vol. 2.  

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN?  
Sløjd. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 
NOGET SPORT?  Jeg går til Badminton. 

SPILLER DU ET INSTRUMENT?                
Tværfløjte og guitar. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Vennerne. 

OG HVAD ER DET VÆRSTE? Lektier 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU 
SÅ TAGE HEN?   Til Australien! 

 

Helene Holt (Philigratia):  

Af Silje, Amalie og Vera  

 

Billede: Dana 

Hvor lang tid tog forberedelsen? Vi gik i 
gang 3 uger før spillet med at finde 
skuespillere, kostumer osv.  

Hvornår mødtes I for at øve? Da vi mødtes 
torsdag den 4. januar, skulle vi kunne vores 
replikker udenad. Vi øvede torsdag, lørdag 
og så spillede vi generalprøve søndag 
eftermiddag, og mandag formiddag 
spillede vi for eleverne.  

Har du gået på skolen? Nej, jeg gik på en 
folkeskole på Sjælland, men da jeg var 17-
18 år tog min mor til Jylland og studerede 
på Audonicon  

Hvorfor vil du gerne spille med i spillet? 
Fordi jeg godt kan lide spillet, og fordi der 
er mange, der blander Hyrdespillet 
sammen med Helligetrekongerspillet. Det 
er langt fra det samme. 

Har du set spillet selv? Ja, jeg har set det 
mange gange før. Dette har været, før jeg 
selv har været med.  

Har du en ønskerolle? Jeg kan lide min 
rolle som Philigratia, men hvis jeg skulle 
have en anden rolle, skulle det være Pagen, 
fordi de begge er meget enkle roller.  
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