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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
www.steinerskolen.dk 

4. april 2018 
Uge 14 

Morgensang i næste uge: 

”Krist stod op af døde” 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 

3.kl. Noahs Ark - billeder fra påskefesten 
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Recitationen til 
morgensang  

- i denne uge v/ 9. klasse og Torben Larsen 

 

Digt (Ånden kan lide at klæde sig på…) 
 
Ånden 

kan lide at klæde sig sådan på: 
ti fingre, 
ti tæer, 
 
skuldre, og hele resten 
om natten 
i de sorte grene 
om morgenen 
 
i verdens 
blå grene, 
hvis den kunne flyde, selvfølgelig, 
men den vil hellere 
 
klumpe råt stof. 
Som en luftig og formløs ting, 
behøver den 
kroppens metafor, 
 
kalk og appetit, 
oceanernes væsker; 
den behøver kroppens verden, 
instinkt 
 
og imagination 
og tidens mørke omfavnelse, 
sødme 
og håndgribelighed, 
 
for at forstås 
for at være mere end det rene lys 
som skinner 
hvor ingen er - - 
 

så den går ind i os - - 
om morgenen 
skinner den af råt behag 
som et lynglimt; 
 
og om natten 
lyser den kroppens dybe 
og underfulde druknen op 
som en stjerne. 
 
Digtet er skrevet af den amerikanske digter 
Mary Oliver. Her i min oversættelse, som 
eleverne heldigvis godkendte. På amerikansk 
hedder det ”Poem(the spirit likes to dress up)” 
 
Jeg synes Mary Oliver giver et frækt bud på 
mennesket set fra åndens synspunkt. Hver 
morgen gennem flere år har eleverne i 9. 
klasse sagt i deres overskolevers at” 
mennesket giver bolig til ånden”. Her er det 
samme set med Mary Olivers øjne. Det ekstra 
frække er hendes opdeling af digtet på tværs 
af meningen, så man som læser virkelig må 
standse bevidst op hele tiden (og er det ikke 
netop åndens arbejde?). 
 
Venligst 
Torben Jexen Larsen 

 

------------------------------------------- 

Kalenderen 


