
  

 

 

 

  

3. december 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kære alle  

Tusind tak for jeres deltagelse, jeres bidrag og den gode stemning i lørdags. Det var 

en meget fin basar og det var ikke lykkedes uden den fælles indsats. Vejret var med 

os og det var en fryd at gå rundt i bålduft, spise lækre kager og mad. Se 

elevoptrædener, høre småsnak og glade børnestemmer. Røde kinder der blussede 

af iver og arbejdsomhed og vågne øjne. Basaren blev sluttet af med et brag af 

underholdning leveret af 1. hf og deres forældre. Der var både billige og dyre grin, 

stof til eftertanke, kærligt lærerdrilleri, alvorligt klimaud- og indsyn, fnatkriller og dans. 

Skønsang og kormusik. Live, playback, eurytmi og smukke smukke bevægelser. Og 

ikke mindst en formidabel risalamande i pausen, leveret af 10. klasse og deres 

forældre. Hvor er det en fantastisk skole at være på. Tusind tak til alle. 

Og bedst som vi troede, at nu kunne der pustes lidt ud, så er der fuld gang i musik, 

teater og gran for at blive klar til alle de fine julearrangementer. Se mere om dette 

andetsteds i tirsdagsnyt og vær opmærksom på datoer, tider og husk instrumenter. 

Alt for nu med ønsket om en dejlig første uge i december. 

Gode hilsner Solbjørn    



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADVENTSHAVE 

 

Fredag den 6. december holdes der adventshave. 

• Bh.kl. – 4.kl. har normal skoletid, men dog senest fri kl. 11.40. 

• 5.kl. - 2.HF. har fri kl. 12.45. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULEBASAREN 2019 

Årets julebasar, som var smuk og stemningsfuldt pyntet med blandt andet 

metallanterner, masser af gran og et kærkomment drys af rimfrost, blev, traditionen tro, 

åbnet af Lindvedkoret.  

De udendørs boder levede i den grad op til ideen om Jul i Haven! Her kunne de 

besøgende tage for sig af håndholdt mad og drikke i form af eksempelvis Go´Kaffe, 

suppe, ris a la mande og hotdogs samt købe julebukke og lækre rustikke fakler. 

Indenfor blev der også julet på livet løs i værkstederne, hvor man kunne klippe og 

klistre, rulle bivokslys og pakke gaver ind i en "no stress"-atmosfære. Jul i Stuen bød på 

varme drikke og honningkager, konditoriet på eksklusive kager, mens det formidabelt 

flot udsmykkede Street Food-område serverede chicken korma, paella, scoretallerken 

og chermoulina-auberginer. I de forskellige boder blev der handlet grafiske julekort, 

filtede tableauer, trælysestager, skolens herlige merchandise, hjemmestrik, savbukke, 

bøger, sten, dekorationer og adventskranse med de sødeste filtede agern. I info-

boden havde man mulighed for at høre nærmere om skolens brede vifte af tilbud, gå 

på skammeludstilling, købe billetter til aftenunderholdningen og lade sig friste af de 

mange skønne lotteripræmier. Et af dette års nye tiltag var POP-UP-boderne. Anne 

Black (keramik), Christina James Nielsen (malerier), Mette Østman (filt) og Martin 

Schwartz (plakatkunst), Andrea, Mie & Vilma (retro) berigede basaren med deres 

kunst, kunsthåndværk og herlige indfald. Stor tak for opbakningen!     

I den store sal leverede flere af skolens klasser de herligste indslag i form af folkedans, 

eurytmi, skyggespil, recitation, sang og fløjtespil samt et engelsk mini-skuespil.  

Da dagen faldt på hæld og boderne lukkede, blev der serveret chili sin carne til de 

omkring 200 gæster, der havde købt billet til 1. HFs revy. Og hvilken revy! Alle, der 

overværede den, giver den 6 ud af 5 mulige stjerner! Tusind, tusind tak til elever & 

forældre i 1. HF for det kæmpestore arbejde, de igennem de sidste 3-4 måneder har 

lagt i at skabe så flot en forestilling! 

Og ikke mindst tusind tak til ALLE jer, der bidrog til at lade så dejlig en basar skyde op 

af lørdagens rimfrostbeklædte skolejord! 

 

De bedste hilsner  

Julebasarudvalget 

(Begitte, Christina, Kari, Saskia & Inge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle for indsatsen! 



   

 

UDGIFTSBILAG VEDR. JULEBASAREN 
bedes venligst indleveres på kontoret 

til Leyla senest den 11. december, så basarregnskabet 

kan færdiggøres. 

 

Med venlig hilsen Leyla  :-) 
(lka@rss-odense.dk) 

 



 

  

BASARLOTTERI 2019 
Tjek om du har vundet her: Vinderlodder_2019.pdf 

Præmier kan hentes på kontoret ved Leyla indtil den 18. december. 

 

http://www.rss-odense.dk/images/PDF/diverse/2019_2020/Vinderlodder_2019.pdf
http://www.rss-odense.dk/images/PDF/diverse/2019_2020/Vinderlodder_2019.pdf


  

Juleforedrag   

 

Ved Jesusbarnets fødsel i stalden, med okse og æsel som vidner, og ikke 
mindre end tre hyrder (i Lukas-evangeliet), som knæler ved krybben og 
skænker barnet de simple gaver, som de ejer, er der opstået en ny mulighed 
for mennesket til at optage og forstå den visdom og kærlighed, som det lille 
Jesusbarn bringer med fra himmelen til mennesket på jorden. 

Ud fra Rudolf Steiners forskning på området vil denne enestående 
begivenhed blive belyst. 

 

Foredragsholder: Stephan Frister 
Stephan Frister er præst i Kristensamfundet i Odense og Aarhus. 

 

Dato og tid: Onsdag den 4. december 2019, kl. 19.30 

 

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen  

 
Pris: 70kr./50 kr. 
 
 
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Lindvedvej 64, 5260 Odense S.  
         Pavillon 2. 
 



 

Hjælp os med at finde elever til vores 1. HF-klasse 
 

Hent kort til uddeling på bordet ved lærerværelset, og læg dem der, hvor der 

sidder unge og drømmer om noget nyt, eller forældre som kender nogen, der 

kender nogen, som er klar til start hurtigst muligt ☺ 

 



  

HERMED LIDT PRAKTISKE OPLYSNINGER 
OMKRING JUL OG NYTÅR! 
 
Onsdag den 11. dec. Adventskoncert i skolens sal kl. 18.00 med 8.kl. 

– 2.HF. kor og orkestre.  For alle interesserede. 

NB! FRI ENTRÈ. Vi er i julehumør! 

 

Mandag den 16. dec.    Juleafslutning i Domkirken (Sankt Knuds Kirke 

på Klosterbakken i Odense) kl. 18.00 med 

skolens kor og orkestre for ALLE elever, forældre 

og andre interesserede. 
 

Vi minder om, at der er mødepligt for eleverne, 

som sidder sammen klassevis. Koncerten varer 

ca. 1,5 time. 
 

Yderligere oplysninger for de optrædende 

elever (4.kl. – 2.HF) – se venligst på Intra.  

 

Tirsdag den 17. dec. Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19.00 

i skolens sal. 

 

Onsdag den 18. dec. Juleafslutning i klasserne og julespil i salen for 

skolens elever. Skoledagen slutter kl.11.00.    

    

Søndag den 5. jan.              Hellig Tre Kongerspillet opføres kl. 19.00 i skolens 

sal for alle interesserede, børn dog kun fra 4.kl. 

og opad.         

                             

Mandag den 6. jan. Er første skoledag efter juleferien. Alle møder kl. 

8.00. 

Hellig Tre Kongerspillet vises kl.10.10 for elever 

fra 4.kl.-2.HF. Disse klasser har fri kl. 11.40. 

Bh.kl. – 3.kl. har alm. skolegang.       

  
 

God Jul og et Godt Nytår.  

Med venlig hilsen 

Skolens kollegium. 

                                              

 



 
 

Julespillene 
Selv i vores moderne verden lever 
Julebudskabet midt iblandt os. Er det  
udtryk for, at det har en kraft, der  
overlever tiden – endda stråler  
kraftfuldt ind i fremtiden? 

Ansatte ved Rudolf Steiner-Skolen i  
Odense opfører de gamle julespil  
fra Oberufer. Disse spils historie  
kan føres langt tilbage i tiden, og  
de er formodentlig kommet til  
Oberufer i Ungarn med indvandrede 
 folk vestfra. Her har de så overlevet  
i afsidesliggende landsbyer, hvor  
Karl Julius Schröer, professor i tysk  
litteratur, fandt dem for over 100 år siden. 

Schröer var meget optaget af disse spil, og efter at have overværet 
dem i Oberufer besluttede han sig til at skrive dem ned for derved at 
forhindre, at de gik tabt. 

I Kristi fødselsspillet og Hyrdespillet hører vi om Maria bebudelse, den 
lange vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter om 
hyrderne på marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye 
konge. 

 

Alle er hjertelig velkomne! 
 
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Salen. 
Dato og tid: Tirsdag den 17. december 2019 kl. 19.00 
Pris: Gratis adgang. 
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen i Odense.
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Annoncerer du i Tirsdagsnyt, støtter du projekter på skolen. På tilsvarende vis som at 

overskuddet fra Julebasar og Sommerfest støtter skoleprojekter. 
 

 Loppemarkedsannoncer, enkelt uge  

o Frivilligt beløb 

 Diverse småting, enkelt uge 

o Frivilligt beløb 

 Kommercielle annoncer 

o Helside, et skoleår, 40 uger :  2000 kr. /Pr. uge:  65 kr. 

o Halvside et skoleår, 40 uger :  1000 kr. /Pr. uge:  40 kr. 

o Mindre annoncer, et skoleår  :  500 kr. /Pr. uge:  25 kr. 

 
Der udstedes kun regninger til firmaer på opfordring, ellers indbetaler  

man selv beløbet på konto:  8401 115 30 32 

 

 

 



 

http://www.hojbyhus.dk


Cirkus Flik-Flak  
Julecirkus for hele familien  

Cirkus Flik-Flak har fornøjelsen at inviterer til Baldoni´s julecirkus for 

hele familien. 

Lørdag den 14. december 2019, kl. 14 i Cirkusbygningen på Herluf 
Trolles Vej 138, Odense SØ 

Billetterne er GRATIS men skal bestilles ved at trykke her www.cirkusflikflak.dk 
Julen er traditionernes tid med hygge, samvær, nisser og julemanden. Baldoni's Julecirkus byder på det hele og så på 
én gang. Træk et par timer ud af kalenderen, tag familien i favnen og nyd en ægte juleforestilling.  
Baldoni's nisser er som altid i hopla. I år bliver manegen fyldt med både små og store nisser fra nær og fjern. I 
forestillingen er der jonglerende nisser, balancenisser, kravlenisser, simpelthen nisser og jul i alle afskygninger. De er 
utålmodige og ellevilde for at vise jer, hvad de kan, så derfor er de allerede trukket i det fineste nissetøj og venter kun 

på jer. 
De kække drillenisser Nis og Nisseline har haft god tid til at udtænke nye planer og er klar til helt nye drillerier. Nyd den 
glade julegris Anton Antonius' frække og sjove påfund, som helt sikkert får smilet frem hos alle, selv de mest 

julestressede voksne. 
Så alt er klart til en herlig juleforestilling. Den kære gamle Julemand har også lovet at komme, selvom han har meget 
travlt, for han vil da ikke skuffe alle de dejlige forventningsfulde børn og voksne. 

Allerede ved døren emmer der af jul med glad julemusik og når man træder ind i salen ser man manegen med gran, 
kugler og lys og nyder duften af popcorn og varm æbleskiver mv. Der er virkelig lagt op til god julestemning. 

Efter forestillingen er der også mulighed for selv at afprøve dine cirkus færdigheder med hjælpe 
fra instruktører f.eks. gå på stylter eller balancekugle. Er du mere til luftnummer kan du forsøge 
dig i trapez. 

Er julecirkus ikke allerede blevet en del af jeres juletradition, så er det heldigvis ikke for sent. Vi 

glæder os til at se dig til en fantastisk cirkus eftermiddag i Cirkus Flik-Flak. 

Med venlig  hilsen Cirkus Flik-Flak 

 

http://www.cirkusflikflak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=419
http://www.cirkusflikflak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=419
http://www.cirkusflikflak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=419
http://www.cirkusflikflak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=419


Mangler I 
en dejlig vuggestue?

Lindvedvej 62 (indgang fra skolen)
5260 Odense S - www.lindeblomst.dk

Så er Lindeblomst 
måske noget for jer
Lindeblomst er et Rudolf Steiner-integreret børnehus 
med fantastiske omgivelser i Lindved. 

Vi lever efter dagens, ugens og årets faste rytmer, som 
giver børnene en genkendelig og tryg hverdag.
Vi er 100% økologiske og så vidt muligt biodynamiske. 

Vi har p.t. ledige pladser i vuggestuen 
i vinteren 2019 og foråret 2020. 

Ring på 21 17 42 30 eller 
skriv til katrinevorup@lindeblomst.dk 
for rundvisning og en lille snak.

Lindeblomst
Vuggestue og børnehave

Lindeblomst
Vuggestue og børnehave

Lindeblomst
Vuggestue og børnehave



 

http://www.odensemusikskole.dk


Behov for
grafiske løsninger?

Hvem er vi?

Vi er elever fra FGU Syd- og Midtfyn som gerne vil lave 
grafisk arbejde for dig!

Vi arbejder i alle de professionelle programmer og
leverer derfor materiale, der er på et højt teknisk niveau.

Vi vil gerne øve os på opgaver for rigtige kunder og  
derfor vil vi gerne lave din opgave.

Vi er ikke uddannede grafikere, men vi arbejder 
sammen med en uddannet grafisk designer om
opgaverne.

Priseksempler:

Layout af visitkort: 100 kr. 
Layout af folder: 300 kr. 
Logo: 400 kr. 
Hjemmeside: 500-800 kr.

Badges:
1-15 stk. inkl. layout: 5,- pr. stk.
15-50 stk. inkl. layout: 4,- pr. stk.
Over 50: Kontakt os for tilbud 

T-shirt, alm. + eget tryk: 100 kr.

OK eller gratis:
Ingen layout-opgaver er
bindende. Hvis arbejdet ikke 
lever op til dine forventninger, 
skal du ikke betale en krone.

Alle priser er eksempler og inkl. 
moms.
Kontakt os for et præcist tilbud.

Kontakt:  
Mette Laubel, tlf.: 40 30 33 96
Email: mhl@fgusydogmidtfyn.dk

FGU Syd- og Midtfyn
Korsvangen 11, 5750 Ringe 



  




