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«Her går jeg med min lanterne, og min lanterne med meg….» 
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 Skolen har ordet: 
November; tåke og regn. De yngste fryder seg over plaskedammer i 

skolegården, de eldste øver replikker og leiter kostymer, og lærer om viktige 

sammenhenger i naturen i økologi-naturfag. Skoleukene ruller videre.  
 

Ukas oppfordring er støvler og regntøy når det regner, og generelt nok ull og 

skiftetøy - særlig for de yngste. Alle bør ha refleks på sekker og i lommer!   
 

November er også forkjølelse og snørr. Vi har en del sykdom både blant 

ansatte og elever. Heldigvis har vi dyktige vikarer å sette inn. Det kan likevel 

bli noe justering av fag og timer for å få kabalen til å gå opp i ukene fram-

over. Vi vil orientere elever og foreldre i forkant så godt det lar seg gjøre.   
 

På tirsdag i uka som gikk holdt skolen et informasjonsmøte for foreldre i 

barnehagen, i samarbeid med barnehagen. Oppmøte og interesse lover 

godt for neste års førsteklasse! På torsdag kommende uke inviterer vi neste års 

skolestartere med foreldre til en liten samling og omvisning på skolen. De som 

ønsker kan bli med videre på lanternefest sammen med barneskoleelevene 

med foreldre samme kveld.  
 

Det er hyggelig om voksne også tar med lykter og lanterner til lanternefesten, 

så vi sammen lyser vei bak lyktemannen. På Steinerskoler over hele verden 

markeres overgangen fra høst til vinter med lanternefest, og vi minnes Sankt 

Martin av Tours, som ble født i Ungarn omkring år 315. I henhold til legenden 

beskyttet Martin fattige og utstøtte i samfunnet. Historien forteller om Martin 

som ga halvparten av kappen sin til en tigger som frøs, hvor Kristus viste seg 

for ham kledt i tiggerens kappe. Historien formidler en tanke om neste-

kjærlighet og det og ta vare på hverandre. Ved å tenne vårt eget lille lys, 

skinner det også for oss selv. Vårt bevissthetslys i tekningen.  
 

På neste side har vi satt inn lanternesanger som det også er lov å øve på 😊   
 

God helg! 

 

Hilsen Eli  
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Lanterne, lanterne 

Sol og måne og stjerne 

Skinne klart mitt lys 

Skinne klart mitt lys 

Skinne klart mitt lille lanternelys 

               

                      *  

 
Her går jeg med min lanterne, 

Og min lanterne med meg. 

Der oppe lyser en stjerne, 

Her nede lyser jeg. 

Lys opp min sti, 

Lys opp min vei, oi-oi-oi 

La bimmeli bammeli bom. 

Bom Bom.   

 

                         *  
 

Sankt Martin, Sankt Martin, 

Sankt Martin red i sne og vind,  

og kulden bet ham i han kinn.  

Sankt Martin red med mot i barm. 

Hans kappe den var vid og varm.  

 

I kulden, i kulden,  

I kulden satt en fattig mann 

Og bare filler hadde han. 

O hjelp meg, herre, i min nød,  

Det ellers blir min bitre død 

 

Sankt Martin, Sankt Martin,  

Sankt Martin steg av hesten ned,  

til tiggeren han bøyet seg,  

og med sitt sverd han deler nå 

sin varme kappe midt i to. 

 

Sin kappe, sin kappe,  

Sin kappe halv den svøpte han 

om den forfrosne stakkars mann.   

Og tiggeren vil takke fort, men på 

sin hest red Martin bort 

 

                          * 

Lenge har jeg trådt min vei 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Mørket er tett og vinden er seig. 

 

Ref. 

Lys, Lyktemann lys - vis meg veien  

– skatten vil jeg finne. 

hvor er mine føtter dog ømme. 

 

Jeg traver i skogen og løper i by’n,  

hvor er mine føtter dog ømme. 

Jeg tror visst nok jeg har hatt et syn  

 

En aften kom jeg til sjøens bredd, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Engen var skjønn og alt åndet fred. 

  

Da så jeg i mørket en blå-lilla-mann, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Han danset rundt på tuer og vann. 

 

Snart sprang han opp og snart sprang han ned,  

hvor er mine føtter dog ømme. 

Snart hadde jeg glemt, hva det var jeg het. 

 

Med ett var der tre av de lysende små, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Jeg styrtede rundt på må og få 

 

Han lokket meg, han glødet som kull, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Jeg løp og falt i et mosehull. 

 

I stedet for lykke jeg trodde å få, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Der satt jeg med mudder og andemat på. 

 

Mitt hode det verket, min rygg gjorde vondt, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Overalt hvor jeg så sprang lyktemenn rundt. 

 

Nu går jeg og leter hver eneste natt, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Jeg tror visst nok jeg har sett en skatt. 

 

Tusener av mennesker hilser jeg på, 

hvor er mine føtter dog ømme. 

Jeg ser ikke mere det som jeg så.  
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Kommende arrangementer  
 

10.11  Samling og omvisning på skolen for skolestartere med familie kl 17 

10.11 Lanternefest for 1-4 klasse. 5. og 6 klassinger er også varmt velkomne.    

             kl 18:00 Foreldre og småsøsken er  

           velkomne til å delta 

19.11  Julemarked – med markering av skolens 30 års jubileum.  

 Obligatorisk skoledag for elevene 

25.11  Adventsspiral for 1-4. klasse i skoletiden. Foreldre og foresatte er  

           velkomne til å delta 

1.12 Søknadsfrist for 1 klasse 2023/2024 

9.12    Juleverksted i skoletida  

13.12    Luciafeiring i skoletida 

16.12    Siste skoledag. Skolen slutter kl 12:00. SFO er åpent.  

             Spesialskyss går til normale tider. Biblioteket er åpent for elever med  

 spesialskyss  

 

Juleferien varer fra 19.12.22-1.1.23 SFO holder stengt. Første skoledag er 

mandag 2.1. 

 

 

STEINSULL  
  

 

Steinsull har gjenoppstått som blandakor – for barnehageforeldre, 

skoleforeldre, lærere og barnehageansatte – og ønsker alle sangglade 

velkommen!  

 

Vi har hatt noen treff, og øver nå på sanger fram mot julemarkedet. Liker du å 

synge og har lyst til å synge mer? Bli med i vårt herlig fellesskap hvor vi synger 

og har det gøy sammen! 

 

Om du ikke føler at du er flink til å synge, men fremdeles har lyst, SÅ BLI MED! 

Fokuset vårt er på sangglede, ikke teknikk :)  

 

Vi øver på skolen på mandager kl 17.  

 

Send gjerne en mail til sandrajosefine@gmail.com om du har spørsmål.   

 

Vi synges! 

 

Med vennlig hilsen  

Marte Marie, Signe-Lise, Hanna, Olav, Torgunn, Martin, Eli og Sandra  

- foreldre og ansatte ved barnehagen og skolen  

mailto:sandrajosefine@gmail.com

