
  

 

Lanternefesten 2.11. 
kl.17-ca.18.30 
”Her går jeg med min lanterne – her går min 

lanterne med mig”. Mørket er kommet for at 

blive hos os et stykke tid. I Akeleje handler 

lanternefesten om, at vi sammen går ud i 

mørket med vores tændte lanterner. Vi 

tænder sammen vores lys i mørket. Vores 

lanterner har vi sammen med børnene 

fremstillet i ugerne op til festen, hvor lyset 

trænger igennem og skaber varme.  

Imens alle børn, forældre, ansatte og venner 

af huset går rundt og synger vores dejlige 

lanternesange og lyser i mørket, der nærmer 

vi os spændte vores have. Vi må se om 

Morten Vægter er kommet i år, og om hans 

kone har hjulpet med at bage sol-, måne- og 

stjernekager. Vi synger i en rundkreds i 

mørket ”Morten, Morten, Morten var så 

from en mand…” og venter på om Morten 

mon kommer… 

Vores have er oplyst af et stort bål, som 

gnistrer i mørket. Der hænger små glaslygter 

med lys i rundt omkring i træerne alt 

sammen for at understrege og fremhæve 

stemningen omkring lyset i mørket. Bålet 

lyser også op, for at Morten kan finde vej til 

os. Festen foregår altid lige omkring Mortens 

Aften.  I Akeleje er Morten symboliseret ved 

Morten Vægter – en slags Akelejes vogter. 
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Tiden op til lanternefesten 

I tiden op til selve festen, vil vi arbejde med at få lavet en lanterne 

med hvert enkelt barn. Mandagen inden hjælper vi Mortens kone 

med at bage sol-, måne- og stjernekiks. Vi synger lanternesange 

(som I er velkomne til at synge derhjemme), og høre fortællingen 

”Nissen & lanternen”. Vores fokuspunkter ift. gruppen er fortsat, ”at 

de større hjælper de mindre”. Især garderobesituationen, spisning 

og legen er oplagte læringsmiljøer til dette.  

HJÆLP: vi har brug for at i forældre bager museboller til selve aften 

(boller formet som små mus). Opskriften vedhæftes nyhedsbrevet. 

Skriv jer gerne op nede på listen i kælderen, så vi kan se, om vi får 

bagt nok til den store flok. På forhånd tak:) 

NYT!NYT!NYT!  

Vi er begyndt at trække inde-tiden lidt længere ud både om morgen 

og om eftermiddagen. Ca. kl. 8.45 laver vi en lille morgensamling 

med brød. Om eftermiddagen går vi nu tidligere ind med de sidste 4-

5 børn. Derudover har vi altid faste grupper inde om formiddagen på 

skift, så alle børn er inde 2 gange om ugen. Her er der små 

værksteder (eurytmi, skoleleg, kreativt). 

Tak til jer, der har bygget det fine tag udenfor-det er vi glæde for. 

Stedet kommer til at være en fin lille udendørs stue i læ og med 

lyskæde.   

Også tak til jer forældre, der mødte op til forældreaften i går. Vi 

synes selv, det var en dejlig aften med god stemning. 

I uge 45 har vi Laura Tietje i praktik og i uge 46 Mads Christian 

(Niels-Christians storebror). Velkommen til de unge mennesker       

adventsspiral 

Fredag den 25.11 kl.10-11 er det tid til vores årlige adventsspiral, 
som åbner porten ind til adventstiden. Festen er for børnene, hvor 
alle, én efter én, går ind i en spiral af gran med et æblelys, som 
tændes ved det store lys i midten. På vejen ud igen sætter barnet sit 
lys i spiralen, som til sidst er helt lyst op. 
Alt imens bliver der spillet på instrument af en voksen. 

 

VIGTIGE DATOER 

1. Lanternefest tirsdag den 2.11 kl.17 

2. Legegruppe fredag den 4.11 14-15.30 

3. Julebasar: lørdag den 19.11. kl.10-15 (mere info følger) 

4. Fortryllende torsdag. Hver sidste torsdag i måneden 

kl.9.30-11. En besøgsdag for de små i dagplejen og 

vuggestuen. I må gerne sprede budskabet derude 

5. Fredag den 25.11. kl.10-11 ADVENTSSPIRALEN 

Glade efterårshilsner fra alle os i  

Akelejeteamet 

 


