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Julespil
På mandag den 18. december 
spiller lærerene julespillene for 
eleverne i skoletiden. 

Generalprøverne er åbne for alle 
og finder sted på torsdag aften 
den 14.:
Paradisspillet:  17:30 i 
morgensangssalen
Kristi fødsels- og hyrdespil: 18:45 i 
store sal

Den sidste skoledag,
tirsdag d. 19. december, 
har eleverne fri kl. 12.00

Glemte sko og støvler bliver 
udstillet hele fredagen i foyeren
til den store sal. 

EN GLÆDELIG JUL
OG ET GODT NYTÅR
ØNSKES ALLE ELEVER OG 
FORÆLDRE FRA 
RUDOLF STEINER SKOLEN

I sidste nummer  af Steinerbladet 
kunne man læse dette indlæg, 
skrevet af Steffen Honoré:

Paradisspillet – mysteriet om det 
gode, den gode vilje og fristelsen.

I Paradisspillet møder vi Gud Fader, 
Adam og Eva, Englen og slangen 
(djævlen) – og så træsangeren.  
Adam- det oprindelige menneske i sin 
første jordiske form – modtager i sin 
opvågnen en verden fyldt af skønhed 

fortsættes
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og liv. Gud åbner hans øjne for hele 
skaberværket: planter, dyr, stjerner og 
hele kosmos. Syndefaldet sker gennem 
Eva, der med sine stærke 
følelseskræfter oplever og nyder 
velsmagen af æblet, og Adam, der følger 
hende i hendes ønske om at smage 
æblet, ikke fordi han selv vil, men fordi 
hun vil.. Det er Eva, der lader sig lokke 
af slangen til at spise af æblet og det 
fuldbyrdes som fælles skæbne, da Adam 
også spiser af æblet. Adam mister sit 
tidligere klarsyn, som han har levet med 
i Paradis.

Djævlen optræder tre gange i spillet. 
Første gang som slangen, der forsøger 
at forføre Adam til at blive lige så vis 
som Gud, anden gang, da han har 
forført Adam via Eva og nu spotter 
menneskene med deres kommende 
skæbne. Tredje gang straffes slangen 
for sin handling ved fremover at krybe på 
sin bug. Derved kan slangen ikke 
længere selv nå det oprejste menneske 
med sin ”jeg-kraft”. Ved udstødelsen af 
Paradiset forudses en smertefuld tid. 
Englen varsler dog en mulig vej tilbage. 
Syndefaldet sker, for at menneskene 
skulle miste, hvad der var dem givet, for 
at de kan gå frihedens vej fremad og 
belyse gåden ved at leve.

Kristi fødsels- og hyrdespil – mysteriet 
om en far, en mor og et lille, uskyldigt 
barn.

Vi møder Stjernesangeren, englen 
Gabriel, Maria og Josef, værterne i hver 
deres herberg: Rufinus, Servilus og 

Titus, og hyrderne: Gallus, Stickel og 
Witok samt til sidst hyrden Chrispus. 
Denne beretning kendes især fra 
Lukasevangeliet, der er en varm og 
livsbekræftende beskrivelse af 
omstændighederne ved Jesu fødsel, til 
trods for de fattige kår, kulde, mørke 
og fremmed herredømme, som er 
afbildet i mange fortolkninger og 
billeder.

I det efterfølgende hyrdespil oplever vi 
hyrderne, der mødes ude på marken 
en vinternat. De er enkle folk, som 
taler frit fra leveren med hver deres 
temperament – og de morer sig, og de 
morer os. Om natten har de hver især 
et drømmesyn, hvori de oplever det 
under, der er sket i Betlehem. Da de 
finder stalden ved at følge deres 
ledestjerne, ofrer de gaverne: en 
håndfuld uld, en flaske mælk og et 
lam. Billederne af det nyfødte barn i 
stalden, omgivet af æsel og okse samt 
gaverne fra hyrderne kan få os til at 
opdage et dybere motiv. Mel og brød 
er forarbejdet af planter, mælk kommer 
fra koen og dermed dyreriget, og 
lammet er et levende offer, der peger 
fremad mod Jesus’ forvandling til 
Kristus. Dette er billeder på 
menneskets skabelse som et 
menneske med fysisk substans, 
livskræfter, følelser og en individualitet, 
et højere jeg. Det er enfoldige 
mennesker, hyrder, der ser det, der er 
hjertekræfterne, der fører dem til 
barnet.
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6. klasses julebod
på fredag den 15.12. og tirsdag den 19.12. 

i kommende uge

6. og 7. klasse har igen i år produceret urtesalt, skolehavens 
urtete og juletræslys af rød og gul bivoks til juleboden. 
Der er mulighed for at købe de fine varer to gange om 
morgenen efter morgensang, fredag og tirsdag i kommende 
uge fra kl. 8.15 til 8.45. 
Har I ikke muligheden for at komme til åbningstiderne, må 
I gerne købe varen i passerens åbningstid alle dage i 
kommende uge, eller kontakt havebrugslærerne Stine 
Brixvold og Anke Schrader for at få varerne hjem med 
jeres barn. 

Eleverne har siden sommerferien høstet og 
tørret krydderurter og blomster til te og salt. I mange 
havebrugstimer har vi finmalet og forberedt urterne og har 
støbt bivokslys til juletræet. Nu er alt kommet i poser 
med mærkater og priser, og vi glæder os til at 
kunne sælge varerne i boden. Alle urter har vokset i 
biodynamisk jord og saltet er selvfølgelig økologisk.

Priser 
Skolehavens urtete …….   25 kr. 
Årets urtesalt .…….  25 kr. 
Juletræslys 10 stk .…….  30 kr. 

 
Vel mødt og rigtig god jul! 

Mange kærlige julehilsner fra 6. og 7. klasses havebrug 
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Uafhentede lotterigevinster: Rød-stribet nr. 150: Hush
Blå-prikket nr. 5: Gluuds
Grøn nr. 157: Lammeskind

Ikke afhentede gevinster går tilbage til giveren ved 
juleferiens begyndelse.
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20. dec - 7. januar
Juleferie

16. januar
Efter-basar-møde i 4. klasses 
lokale kl. 19.00

i

Modtagelse af skolebladet på 
e-mail
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af 
ROS på e-mail. (For tiden delvis ude af drift)
Det gøres på
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen,
hvor der også kan laves afmelding/
ændringer.
Det er nu også muligt at læse og 
downloade skolebladet samme sted.

Kontaktudvalget
På skolen er klasselæreren den 
naturlige kontaktperson for forældrene, 
men derudover har vi et såkaldt 
kontaktudvalg, som forældre kan 
henvende sig til, hvis der er 
skolemæssige spørgsmål eller 
problemer, som det ikke er muligt eller 
ønskeligt at drøfte med klasselæreren.                              
Udvalget sammensættes ud fra den 
aktuelle situation.

Kontaktudvalgets medlemmer:

Fra lærerkollegiet:
Anette Bjerregaard
2045 6024
Vibeke Skamriis
2014 0818

Fra bestyrelsen:
Jan Jaap Cramer:

   2476 4193

  Phillipphine Scholain
  2721 8779

Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

       
Brug af fotos, artikler og andet 
materiale fra ROS.
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
“Rundt om Skolen”

Kalenderen
&

Andre ting

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

