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Så er der kun ganske få dage tilbage af 2019. Julen nærmer sig, nytåret nærmer sig, og inden vi får set
os om kan vi skrive 2020 på kalenderen.
Til morgensangen synges der hver morgen løs af de gamle, klassiske jule- og vintersange. De har alle en
historie og en holdbarhed, som man som digter og komponist i dag må være helt hvid i hovedet af misundelse over.
En af dem – Grundtvigs ”Dejlig er den himmel blå” – blev udgivet i 1811. Grundtvig skrev salmen i december 1810, mens den udgave med syv strofer som vi kender i dag, først er færdiggjort og udgivet i 1853.
Det har altså taget 43 år at få salmen færdig, men så er den også komplet og stadig god mere end 200 år
efter den blev til.
I 1810 blev den unge Grundtvig - 27 år gammel og lige dimmiteret som præst - kaldt hjem for at hjælpe
sin far der var blevet syg. Grundtvig afslog, og modtog nogen tid senere et brev fra moderen, der var
vred og og kaldte ham utaknemmelig og en fej usling. Så begyndte det at rable for den unge Grundtvig,
for han ønskede at se sig selv som næstekærlig, men var han overhovedet det, når han sådan kunne afslå
at hjælpe sin egen far? Det blev en alvorlig sag for Grundtvig, og i løbet af de næste måneder røg han
derfor ofte ud i voldsomme sjælskampe, hvor han smed med ting, overfaldt andre mennesker og ødelagde indbo, indtil hans nære venner satte døgnvagt på ham, så han ikke gjorde skade på sig selv eller andre. Sommetider faldt han til ro, og en nat i december 1810 i en af pauserne i den sjælelige strid, skrev
han de fleste vers til sin første julesalme ”Dejlig er den himmel blå”. Kort tid efter rejste han alligevel
hjem til Udby for at hjælpe sin far, og på vejen oplevede han under en overnatning på Vindbyholt Kro en
voldsom sjælelig krise, hvor han i sit kammer og under stor tumult måtte kæmpe hele natten med djævelen i slangeskikkelse.
Da Grundtvigs forældre dagen efter blev orienterede om at deres søn var blevet sindssyg, udbrød fader
Johan. ”Min søn er ikke sindssyg. Han har anfægtelser”. Da Grundtvig endelig dukkede op i Udby, blev
han igen gode venner med forældrene og fik skrevet de sidste vers af ”Dejlig er den himmel blå”.
Når vi synger den dejlige salme i dag, kan vi jo ikke mærke, at den havde en så dramatisk fødsel.
2019 har været et godt år på Brenderup Realskole. Undervisningen har været god og berigende og vi møder hver dag glade og positive elever, der har det godt med hinanden og med de voksne på skolen. Det er
i kombinationen af fagligt fokuseret undervisning og godt kammeratskab, at det gode skoleliv opstår.
Du og dine ønskes en rigtig god og velfortjent juleferie.
Vi ses igen torsdag den 2.januar 2020, hvor vi med opladede batterier og fuld fokus
igen er klar til undervisningen.
Mange hilsner fra
Curt Graugaard Jensen
Skoleleder

Cepos - nummer 32 ud af 1400
Tænketanken Cepos offentliggjorde i november en
ny liste over de danske grundskolers evne til at løfte
eleverne.
Brenderup Realskole ligger for ottende år i træk
højt på listen, og er denne gang placeret som skole
nummer 32 - i den syvende bedste gruppe - ud af de
godt 1.400 danske grundskoler. Det er markant det
bedste resultat blandt alle skoler på nordvestfyn.
Gennem de sidste otte år har vi gennemsnitligt
været placeret i den syvende bedste gruppe med
en gennemsnitlig undervisningseffekt på 0,8, hvilket
også er det markant bedste gennemsnitlige resultat
blandt alle grundskoler på nordvestfyn.
Det er vi stolte af, for det indkredser selve skolens
formål; at bibringe eleverne kundskaber for livet.

Nissedrillerier
I 4b er der blevet lagt mange
timer og mange kræfter i dette
års julestykke. Klassen har selv
stået for kulisser og kostumer.
Men mest af alt har de øvet, øvet
og øvet.
Juleteateret handlede om det at
være med eller udenfor et fællesskab, om at beholde sin barnetro
på julens magi, om at være en
flok unge drillenisser, og alle de
ting man som sådan skal nå, inden
man er klar til julefest.
Forestillingen indeholdt mange
gode sange, skarpe skuespillere
og spænding til det sidste, om
det hele ender godt. Hvilket det
heldigvis gjorde.
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Julekoncert i Odense
Lørdag den 14. december fejrede 5a,
5b og skolekoret jul sammen med de
nordiske guder. Det foregik i Odense
Koncerthus, hvor de sang i nissekoret
bestående af børn fra en række skoler
i Odense, Odense Drengekor og altså
også Brenderup Realskole.
Musikken leverede Odense Symfoniorkester, og Martin Nygård Jørgensen svingede dirigentstokken ved to
familiejulekoncerter, som byggede på
julekalenderen Jul i Valhal med musik
af Martin Brygmann.

Fagdag på rensningsanlægget
1a har arbejdet med huse og klima i
natur og teknik. Derfor tog de i november en fagdag ud af kalenderen og
tog på besøg hos Brenderup Renseanlæg, for at se hvad der sker med vores
spildevand.
Arne fra Middelfart Renovation var
en god fortæller, og klassen lærte en
masse om, hvordan vi renser og passer
på vores vigtige ressource; vand.

Sikker trafik
Karina Andersen er ambassadør for
Sikkertrafik live. Det er fjerde gang
at Karina har besøgt skolen og holdt
sit foredrag om trafiksikkerhed for
9.klasse. Hver gang er det lige fængslende og inspirerende at høre hendes
historie.
Karina har været lænket til kørestolen, siden hun som 20-årig var involveret i et færdselsuheld og hendes
budskab er, at de unge skal tænke sig
om, når de færdes i trafikken og at de
ALTID skal bruge hjelm og sele.
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Halloweenfest i sfo
1. november ville uhyggen ingen ende
tage. Der blev der nemlig holdt halloweenfest i sfo’en. Inden da havde forberedelserne været mange og forventningerne var høje.
Hele ugen havde det summet af monstre,
skeletter og edderkopper i sfo’en. Der
var skåret flotte græskarhoveder, lavet
uhyggelige ansigtsmalinger og blevet
fortalt skrækkelige historier i fortællehulen.
Heldigvis klarede alle den skræmmende
start på weekenden, og både indskolingen og sfo-personalet mødte fuldtallige
ind igen om mandagen ugen efter.

Indvielse af ny vejbro og tunnel i Brenderup
Torsdag den 14. november var der indvielse af den nye vejbro og tunnel i Brenderup, som ligger lige bag skolen på
Fruerhøjvej. Anne Sofie fra 3a klippede sammen med Johannes Lundsfryd, borgmester i Middelfart Kommune, det
røde bånd, som markering af at vej og bro nu var færdiggjort.
Fremmødet til indvielsen var stort, og vi her på skolen glæder os over bedre sikkerhed for vores elever i trafikken
på vej til og fra skole. Både Johannes Lundsfryd og Regitze Tilma, formand for teknisk udvalg, holdt gode indvielsestaler.
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Flot placering ved DM i
skoleskydning
Først skød Maria, Karen, Vicki og Mikkel fra 5b sig ind på en flot førsteplads
ved fynsmesterskaberne i skoleskydning med en score på hele 774 point.
Ugen efter skulle de forsvare titlen
ved DM, som blev afholdt i DGI centeret ved Vingsted udenfor Vejle. Holdet
gav den alt hvad de havde, og skød sig
ind på en flot samlet femteplads.
Udover æren, medaljerne og diplomerne betyder placeringen også en
kontant gevinst på 1500 kroner, som
vil blive brugt på en tur i Legoland for
hele klassen til foråret.

10 års jubilæum
1. december var det 10 år siden, at
Jens Jensen første gang satte sig bag
rattet i skolens bus. Bussen er siden
skiftet ud, for det er blevet til mange
kilometer på landevejen både på de
faste ruter hver morgen og eftermiddag, men også på ture rundt i Danmark og Tyskland.
Jens sidder heldigvis stadig bag rattet
og byder godmorgen og eftermiddag
hver dag. Han har styr på hvert stoppested, og hvem der stiger af og på
hvor og hvornår. Og hvis der ikke er ro
i bussen, så bliver der bare holdt ind
til siden med lukkede døre indtil alle
har fået sat sig og spændt sikkerhedsselerne.
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Julestue i sfo
Som start på december måned blev der holdt julestue i
sfo’en. Her var inviteret både
forældre, bedsteforældre og
søskende til nogle hyggelige
timer med juleklip, sang og
æbleskiver.
Som noget nyt var der i år
en række værkstedsborde,
hvor man kunne slutte sig til
og flette hjerter eller lave
juledekorationer. Men det
store tiltrækningsstykke var
julelandskabet, som børnene har gået og lavet figurer,
bygninger og landskab til som
forberedelse til festen.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med masser af grin
og gode snakke.

Lucia
Den 13.december er Lucia-dag, opkaldt efter helgenen Sankta Lucia, der for
1700 år siden gik i døden for
sin tro.
I den julianske kalender var
den 13.december solhvervsdag og årets korteste dag,
og derfor er Lucia-optoget
markeringen af, at de mørke
tider snart er forbi og vi går
mod lysere dage.
Til morgensangen gik 2a
derfor traditionen tro Luciaoptog. Det var meget smukt,
dejligt og opløftende og en
god indledning på en god
decemberfredag.
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