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Det er blevet efterår og vejret har svært ved at finde ud af hvad der skal ske. Det er en af de flotte årstider der er på
vej og farvespillet får for alvor fat derude. Det er jo også tiden hvor høsten almindeligvis hentes hjem, selv om det i
år er lang tid siden at markerne blev høstet.
Grundtvig beskrev det i en salme fra 1844.
Hvor marken bølged nys som guld
Med aks og vipper bolde
Der ser man nu kun sorten muld
Og stubbene de golde.
Grundtvig skrev salmen efter et hårdt år, hvor han havde været syg og nedslået og ramt af meget tvivl og af religiøse
anfægtelser, der havde fået ham helt ud i fortvivlelsen. Om sommeren i 1844, havde han talt til et stort folkemøde
på Skamlingsbanke. 10.000 mennesker var mødt op og Grundtvig talte om frihedens og danskhedens sag. Han var
overbevist om, at demokratiet var på vej til Danmark, der stadig var underlagt den enevældige konge, Christian d.8.
Folkemødet og den begejstring han mødte, var en gevaldig opkvikker for den sløje digterpræst. Da efteråret kom,
følte Grundtvig sig rask og blev af vennen Peter Rørdam opfordret til at ”skrive en høstsalme, der handlede om noget
andet en vemod over den forsvunde sommer.” På en enkelt dag skrev Grundtvig derfor ”Nu falmer skoven trindt om
land”.
I år fylder salmen 174 år, og vi synger den stadig. Det er en musikalsk sejlivethed, som der ikke er mange digtere og
komponister forundt, og som Grundtvig næppe havde forestillet sig, da han skrev digtet, men ligesom med skolegang,
ved vi ikke på forhånd hvad der huskes i mange år og hvad der hurtigt glemmes.
Skoleåret 2018-2019 er kommet godt i gang, og skolen summer dagligt af aktiviteter og læring for de godt 350 elever
som er på skolen i år. Det er en god flok – søde og videbegærlige elever, der er gode til at passe på hinanden.
I ugen inden efterårsferien har vi emneuge, hvor eleverne samarbejder om et tema. I år er temaet ”kunst og kultur”
og vi afslutter fredag inden efterårsferien med motionsdag, inden alle kan gå på velfortjent efterårsferie.
I nyhedsbrevet kan du indtil da læse lidt om skolen og klassernes forskellige projekter og du ønskes et rigtigt godt
efterår.
Mange hilsner fra
Curt

9a og 9b på lejrskole i
København
Brenderup Realskoles niende klasser var i uge 37 i København.
På sådan en skoletur er det et absolut must med en tur i Folketinget. Her viste og fortalte MF Jane
Heitmann (V) levende og engageret om hverdagen i tinget krydret
med historiske fakta og anekdoter.
København har mange kulturinstitutioner og museer, som vi ikke
finder andre steder i landet. Nogle
af dem skulle selvfølgelig besøges.
Statens Museum for Kunst var et
af dem. Her fik hver klasse deres
egen rundviser, som formåede at
udfordre eleverne, der heldigvis
tog udfordringen op og bød ind,
hvilket gjorde besøget på Statens
Museum for Kunst til en rigtig god
oplevelse.
Krigsmuseet, der tidligere hed
Tøjhusmuseet, blev også besøgt
med rundviser. Pigerne mødte op
på Holmen og drengene på selve
museet. Det var kræs for drengene.
Herudover var der planlagt kanalrundfart og en meget lang gåtur
gennem København med en oplagt
og meget vidende guide i form af
Peter Borregaard.
Det har været en dejlig tur med
oplagte og glade elever, som på
bedste vis blev sluttet af med en
aften i Tivoli.

efterår 2018

Historiedysten
I 6a har der været fuld fart på historietimerne siden de startede efter sommerferien. De har nemlig meldt sig til Historiedysten og er gået videre
til runde to.
Det er Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, der er vært, og i år har museet valgt
at stille skarpt på en række danske kronprinsers
rolle i Danmarkshistorien. Temaerne for de tre
niveauer vil være personbårne, men vil samtidig
fungere som indgangsvinkler til bredere familieog samfundsmæssige samt politiske og kulturhistoriske problemstillinger.
I runde to, der er den kreative opgave i dysten,
skal klassen løse en opgave og aflevere et produkt. Det har betydet, at der har været fuldt blus
under kostumevalg, plancher og kreative ideer. 6a
har afleveret deres bud og krydser nu fingre for at
de går videre til sidste runde.

Masseeksperimentet - jagten på de gode bakterier er gået ind
I løbet af september har 4a og 4b arbejdet som forskere. De deltager nemlig i Masseeksperimentet. Masseeksperimentet er arrangeret af Astra, det støttes af Industriens Fond og som i år samarbejder med NOVOzymes.
Eksperimentet går i år ud på at oprette en databank over mælkesyrebakterier, der lever på planter. Eleverne skal
finde planter i naturen og se, om der evt. lever en mælkesyrebakterie på dem. Hvis mælken kan blive til yoghurt efter
et døgn i varmeskab, er prøven positiv og den vil blive sendt til NOVOzymes. Her vil forskerne rendyrke og navngive
disse gode bakterier og lave et oversigtskort over Danmark, hvor de forskellige planter er fundet. Hvem ved hvad
disse opdagelser kan udrette om 50 -70 år?

efterår 2018

GFH
gymnastikkaravane
Igen i år har 0. - 6. klasse været inviteret til at deltage i GFH’s gymnastikkaravane, som i august blev
afholdt i Brenderup Aktivitetscenter.
Gymnastikkaravenen er en fantastisk mulighed for alle elever til at
få rørt sig og have det sjovt med
gymnastik og bevægelse; også
selvom man måske ikke lige har
gået til gymnastik før.
Sammen med de dygtige trænere
fra GFH betød det en dag med en
masse nye gode oplevelser og smil
på læben hos alle.

Ekstra Bladets skolefodboldsturnering
13-12...sådan lød resultatet, da
pigerne fra Brenderup Realskole
slog Ejby skole i Ekstra Bladets
skolefodboldsturnering. En turnering som skolen har deltaget i
i mere end 40 år.
Pigerne spillede en fantastisk
kamp, og Louise Rytter fra 8a scorede det udlignende mål kun 15
sekunder før tid. I straffesparkskonkurrencen satte Krista Volstrup
fra 9b det afgørende mål ind.
Drengene gjorde det også godt,
men måtte til sidst se sig besejret
af et på dagen bedre spillende Ejby-hold med 2-1.

efterår 2018

Jubilarsammenkomst
Hvert år inviteres der den første lørdag i
september til jubilararrangement for tidligere elever. Officielt inviteres de, der er
25, 40, 50, 55, 60, 65 og 70 års-jubilarerne, men alle er velkomne, så I år havde vi
også besøg af en stor gruppe 36 og 55 års
jubilarer.
Det er altid en hyggelig dag, hvor de gode
historier står i kø for at blive fortalt. For
selvom der er gået mange år, ligner man jo
alt andet lige sig selv, som det menneske
man var allerede dengang, man gik i skole.
Skolen lægger lokale til de første par timer
med taler, fotografering og rundvisning i
både gamle og nye lokaler. Men for mange
er det en af de dage, der trækker godt ud,
fordi man lige skal have den sidste historie
og det sidste grin med, inden der igen går
nogle år, før man forhåbentlig ses igen.

Fødselsdag i SFO’en
I september blev Brenderup Realskoles SFO 16 år, og det blev fejret på
behørig vis med flag, 3-retters menu,
skålsange og dans. Temaet i år var
farver, så 0.kl. skulle finde det gule
tøj frem, 1.kl. blåt tøj, 2.kl. grønt
tøj, 3.kl. rødt tøj og Klubben det lilla tøj. Derfor var der knald på både
farverne og humøret.
Den årlige fødselsdag dækker både
SFO og alle SFO- og klubbørn. I løbet
af festen bliver der sunget, skålet og
råbt hurra for alle.
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