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Om fasten 
af red.  
 

Fasten er perioden mellem fastelavns 
søndag og påskeugen, syv uger eller 
cirka 40 dage, ligesom de 40 dage Jesus 
opholdt sig i ørkenen for at forberede 
sig på den mission, som endte med hans 
korsfæstelse og opstandelse i påsken. 

Frem til reformationen var fasten en 40 
dage lang bodstid, hvor man forberedte 
sig til påsken ved at faste. Der har 
gennem tiden været forskellige 
forskrifter for den kristne faste. De har 
for det meste rettet sig mod det, som i 
tiden var luksusvarer som kød, æg eller 
fint hvedemel. 

I folkekirken handler fastetiden aldrig 
om at sulte, men om at forberede sig til 
påskefesten.  

Folkekirken ser altså ikke det at faste 
som en kristen pligt.  

I dag kan man se, at der også udenom 
kirken bliver pustet liv i de gamle 
fastetraditioner for at flytte fokus fra 
det materielle til det åndelige. Den 
enkelte beslutter her selv at give afkald 
på forbrugsvarer i fastens 40 dage. Det 
kan være alkohol, slik, kød, facebook 
eller TV-kiggeri. 

Ifølge folkekirkens hjemmeside betyder 
moderne fasten, at: 

- Leve syv uger uden… 
- Bryd rutinen og brug tiden på noget 

der kan gøre dit live rigere 
- Giv din tid – og gør noget for andre 
- Flytte fokus til det åndelige 

 

Kilde: folkekirken.dk 
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Årsopgaver for 

livet  
Billeder: Bente Foged Madsen 

Tekst: Anne Katrine Wolgast 

 

 

Der er også stor spændevide i, hvor 
meget tid, der er blevet lagt i 
opgaverne, hvor Johan kun har haft to 
uger fri fra sit byggeprojekt, siden han 
gik i gang for et år siden og ellers har 
arbejdet på det hver dag, har andre lagt 
en koncentreret slutspurt ind i ugerne 
op til afleveringen.  På samme måde er 
der også stor variation i emnerne med 
hensyn til, hvor abstrakte eller 
konkrete de er.  De bevæger sig fra 
meningen med livet til organisationen 
Læger uden Grænser.   
 

 
Christoffer: At blive sanger/sangskriver 
 
Uanset emne eller metode er der 
kommet nogle flotte projekter ud af 3. 
vg’s arbejde med deres årsopgaver, 
som tydeligvis har gjort dem klogere på 
deres egen vej videre i livet og som har 
inspireret eleverne i de yngre klasser, 
som glæder sig til det bliver deres tur 
til at dykke ned i et emne, som de frit 
kan vælge ud fra evner og interesser. 
 

 
Sofia og novellerne 

 

Det er imponerende at opleve det 
engagement, som eleverne i 3. vg har lagt 
i arbejdet med deres års opgave og se dem 
stå opstillet i rundkreds med hver deres 
’bod’ og stå ved deres det emne og 
produkt, som de har taget livtag med i 1 år 
i egen høje person og med hud og hår.   
 

 
Emil har bygget en kopi af rumsonden 
Voyager 
 
For nogles vedkommende må det have 
krævet overvindelse, da det emne, de har 
valgt sætter deres egen person i spil, som 
f.eks. Johanne der har taget udgangspunkt 
i sit eget komma og har skrevet om 
hjerneskade eller Rasmus’ valg af emnet 
Queer, fordi han i kraft af sin ordblindhed 
og seksualitet har følt sig anderledes.  På 
den anden side kan et så personligt 
emnevalg, som Rasmus fremhævede give 
selvindsigt og accept, som den Rasmus 
oplevede, da han selv fremviste den kjole, 
han har syet ifm. opgaven. 
 

 
Johan har bygget et anneks 
 

 

Annonce:      
¾ violin med "patina"  

I god stand til salg, med ny 
violinkasse, bue og skulderstøtte.   
Pris 2000 kr. 
Kh Dorte mor til Jerrik i 3. vg. 
Telefon 51272228 eller 
mail dorte@kildevaeldet.dk" 
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OpslagsTavlen 
 

Audonicon: 
 

 
 
 

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. 
ferier. 

 

Stemningsbilleder         
 fra Vildrosen 
Når fokus i denne uge nu er på de største 
”børn”, synes Fællesflyveren, at det var på 
sin plads også at give lidt rum til de 
yngste: 

 

 

Fotos fra Vildrosen: Bente Foged Madsen 

 

 

Flyverprofil Niels Bjørn 
Povlsgaard  (fortsat):  

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU 
SÅ TAGE HEN? Så ville jeg tage ned til 
Kims familie i New Zealand. 

HAR DU ET YNDLINGSSTED I 
BØRNEHUSET/PÅ 
SKOLEN/AUDONICON? Verandaen ved 
Kornblomsten på en sommerdag.     

ER DER EN SÆRLIG OPLEVELSE, DU 
GERNE VIL DELE MED 
FÆLLESFLYVEREN LÆSERE? Jeg har 
engang lavet en kunstudstilling sammen 
med Dronning Margrethe og Prins 
Henrik. Da vi åbnede udstillingen spiste 
vi frokost sammen i Aarhus.  Prins Henrik 
læste digte op mellem retterne, imens 
Dronningen fik sig en cigaret. 

 

 

 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 Niels Bjørn Povlsgaard 

Mit navn er Niels Bjørn Povlsgaard.  Jeg 
er uddannet arkitekt, og arbejder på 
Museum Jorn. Men jeg underviser også i 
tegning på en daghøjskole og laver 
freelance kunst- og arkitekturprojekter. 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN?                                       
Er gift med Kim, og vi er forældre til 
Knud, som går i 1. klasse.  Jeg sidder i 
Skoleforeningen, og har også siddet i 
bestyrelsen i Babuska, da Knud var der. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT Jeg er 
født i Odder den 24. januar 1980, og er 
opvokset på en gård ved Hundslund. 

HVOR BOR DU NU? Vi har lige købt et 
lille træhus i Hovedgård i udkanten af 
byen ved skoven, hvor vi flytter til i maj.  

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? Lytter 
meget til klassisk musik, men er rigtig 
dårlig til at huske, hvem der er 
komponist. Men blandt andet Mozart. Så 
kan jeg også rigtig godt lide danske 
Katinka, som skriver nogle fantastiske 
digte. 

DIN LIVRET? Elsker det italienske 
køkken, og gerne en gammel traver som 
spaghetti carbonára.  

DIN YNDLINGSFILM? Tror det må være 
American Beauty, og så ser jeg Out of 
Africa hver jul. 

DIN YNDLINGSBOG? Bibelen! 

HVAD VAR DIT YNDLINGSFAG I 
SKOLEN? Billedkunst. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 
NOGET SPORT?   Jeg går meget på 
museum, og vi har en lille sejlbåd i Hov, 
som vi bruger al fritid på i 
sommerhalvåret. Så er jeg formand for et 
Menighedsråd. 

SPILLER DU ET INSTRUMENT?               
Desværre ikke. Men elsker at høre, når 
andre spiller et instrument. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? At 
man får lyst til at gå i skole! Skolen udgør 
et helt særligt socialt rum, hvor der er 
nærvær mellem mennesker. 

DIN YNDLINGSLEG ELLER –SPIL? At 
hugge brænde. 

 

 

Gåden: Den længste måned 

Hvilken måned er helt præcis årets 
længste? (Spørgsmålet skal forstås 
helt bogstaveligt) 

Svar til sms 61331549 eller i 
postkassen ved kontoret, så vinder du 
måske! 

Løsning sidste uge: Drengen fylder den 
store spand med vand (5 liter). Så fylder 
han den lille spand (3 liter) med vand 
fra den store spand. Dernæst tømmer 
han den lille spand og hælder de 
resterende 2 liter fra den store til den 
lille. Til sidst fylder han den store spand 
fra vandhanen, og hælder så meget 
over i den lille spand, som der kan være. 
Der er nu 4 liter vand i den store spand.   

Vinder uge 8: Felix, 1.klasse 

mailto:Bahnson@privat.dk

