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0 Frida Hjort Helin var sammen med sin far begejstret for de bukkehoveder, der viste dyrene fra Karen Blixens elskede Afrika frem.

Safari-skolestart i Bifrost·
\

· Børneskolen Bifros:
skødførste skoledag
i gang med et stort.
tema om Karen Blixen
for både yngre og
ældre elever
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HERNING - Det er godt nok flot,
hva'? spørger Jacob Hjort Kjær Jørgensen fra Herning sin seksårige
datter, Frida Hjort Helin.
De går rundt mellem store bukkehoveder af forskellige afrikanske
racer, der hænger på væggene hos
Børneskolen Bifrost,
Bukkehovederne hænger der, fordi
første skoledag står i Karen Blix-

ens tegn hos Børneskolen Bifrost.
Frida Hjort Helin har første skoledag, men selvom hun først begynder
på skolen nu, er hun klar over, hvem
Karen Blixen er.
- Hun var en gammel dame. Jeg
har set hende på museum, siger Frida Hjort Helin, der henover somme· ren besøgte Karen Blixen Museum
i Rungsted.
' Det er en stor dag. Vi har allerede
lært meget om Karen Blixen, tilføjer
hendes far.
Det er ikke alle, der har besøgt Karen Blixen Museum henover sommeren. Men alle elever har fået udleveret materiale om Karen Blixen, som
de kunne læse henover sommeren. ·
Også femårige Anne Holm Thues- en fra Herning er med på, hvem Karen Blixen er. Om end der også er
andre ting, der er. spændende ved
skolestarten.
'
- Jeg glæder mig til at komme i O.klasse og til at lege med mine nye
veriner, siger Anne Holm Thuesen,
mens hun holder sin mor, Louise
Thuesen, i hånden.
.
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Skal motivere . .
Seksårige Frida Hjort Helin og fem:
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årige Anne Holm Thuesen kender
.godt lokalerne, selvom de officielt
har første skoledag mandag.
De har nemlig gået i førskole siden
april for at lære stedet at kende.
Men selvom de har kendskab til
skolens lokaler, har det aldrig været pyntet sådan op før. Eksempelvis
udgør en pladespiller, et dyreskind
på gulvetogforskellige tematiske re- .
medier som en legetøjsriffel en scene
fra spillefilmeri »Out Of Africa« om
Karen Blixen, hvor Merryl Streep
har hovedrollen.
- Musikken er godt nok lidt dårlig,
siger en indskolingsdreng om melodierne, der kommer fra pladespilleren, inden han alligevel giver sig til ·
at danse en Fortnite-koreografi til de
toner, han ikke er vild med.·
Et andet sted er det muligt at lave
blomsterarrangementer.
- Flere farver, råber en pige til sin
mor, som har lavet en hovedsagelig
hvid og gul buket.
. - Vi kommer lidt lilla i, siger moderen og rækker ud efter :flere blomster
i rummet.
·
·
Ifølge skolelederen i Børneskolen
Bifrost, Annie Jeppesen, arbejder
. de med temaer som Karen Blixen ·

for at give eleverne blod på tanden. bukkehoveder havde skolen også - Det giver motivation til læring, anskaffet sig kunstmalerier fra en
kunstner med afrikanske. rødder,
fortæller skolelederen og uddyber:
: Børnene får også et fællesskab en skrivemaskine og dertil hørende
på tværs af skoletrin: De yngste skrivebord, så eleverne kunne forespørger M ældre, hvad det handler stille sig at være Karen Blixen og
om, og de ældre kan forklare om det. . 'altsåogså en pladespiller med musik
fra Karen Blixens tid.
Fantastisk engagement
- Det er simpelthen fantastisk, at
Hele skolen er aktiveret til formålet. · vores lærere er så engagerede. Vi vil
Aile lokalerne emmer af Karen Blix- ikke bare lave noget, som hurtigt blien, og det kræverrioget forudgående ver glemt. Vi skal som voksne bevare den fantastiske nysgerrighed,
arbejde.
- Vi traf den endelige beslutning som børn har, når vi laver vores
om temaet i december sidste år, og temaer, siger Annie Jeppesen.
så har vi gået og forberedt det siden,
fortæller skoleleder Annie Jeppesen. ~læder sig til projekt
Over det halve år er der brugt Første skoledag handler ikke kun orp
mange kræfter på at ramme temaet de yngste elever, som går mange års
bedst muligt-De ansatte har løbende skolegang i møde. Det handler også
anskaffet sig tilbehøret til den tema- om de elever i 9. klasse, der snart er
tiske første skoledag.
·
færdige med folkeskolen.
Anton Fabricius fra Herning er 15
- Vi fik blandt andet fatien jeep,
ved at en af vores ansatte så den i år og går i 9. klasse på Børneskolen
vejsiden på vej til Ikast engang. Så Bifrost. For ham er projekterne som
hørte han ejeren, om han ikke måtte det netop påbegyndte med Karen
låne den. Vi fik et 2,5 meter højt Blixen højdepunkterne.
-Det bliver fedt at komme i gang
girafhoved, fordi en af vores tidligere SFO-ansatte kendte nogen, som med. Nu handler det jo om Afrika,
så det kan være, man kan lave noget
havde det, siger skolelederen.
Foruden giraf-hoved, jeep og om sult, siger han.
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0 Anne Holm Thuesen lyttede sammen med sin mor, Louise Thuesen, til musik fra K_aren Blixens

tid.
O Jesper Thimsen spiller Bach, Grieg og
Mozart på kirkens velklingende orgel.
FOTO: FLEMMING HANSEN

Sommerkoncert
i Herning Kirke

0 Anton Fabricius fra 9. klasse på Børneskolen Bifrost glæder sig over, at han slipper for at
skrive afleveringer på en skrivemaskine, som Karen Blixen brugte til sit forfatterskab.

HERNING Fredag aften 13. august er der
igen sommerkoncert i Herning Kirke.
Denne aften spiller kirkens organist
Jesper Thimsen på kirkens velklingende
orgel. Publikum skal blandt andet høre J.
S. Bachs store Es-dur præludium og fuga
samt Edvard Griegs berømte »Morgenstemning«,
Der vil også være musik af Mozart
på programmet. Det er en fantasi, som
Mozart oprindelig skrev til et automatisk
spillende orgel, som spillede ved hjælp af
en slags hulkort. Men stykket er meget
velegnet til et rigtigt kirkeorgel.
Der er fri entre til koncerten.

Slået i hovedet

'

HERNING Politiet rykkede mandag sidst
på eftermiddagen ud til en sag om vold.
Ifølge døgnrapporten skulle en 16-årig
dreng fra Hammerum være blevet slået
på venstre side af hovedet af en 24-årig
mand fra Herning.
Den 24-årige skulle også have generet
den If-åriges kammerat. Han er 14 år.
Politiet anholdt den 24-årige mand, som
ifølge politiet var påvirket af alkohol.
Han er sigtet for vold.
.
Politiet har ikke oplyst noget om,
hvorfor den 24-årige mand generede de to
drenge.

Bilist endte i grøften
0 Skoleleder Annie Jeppesen fik sig en tur i den til formålet opstillede jeep sammen med
seksårige Ella Hansen fra Herning, der havde sin første skoledag.

Ifølge Annie Jeppesen er projekterne vigtige for læringen hos skolens ældste børn. De kommer nemlig
til at kombinere deres vanlige fag
som dansk, matematik og historie
med temaet. Derefter fremlægger de
den viden, de har fået.
Og det virker, fastslår skolelederen.
- Vi kender detjo'selv Tingene bliver først rigtig interessante, når vi
kan fortælle andre om det, siger hun.

Temaet om Karen Blixen er fæl,
Anton Fabricius glæder sig også
les for skolens årgange, selvom de til at møde vennerne fra klassen og
arbejder med det forskelligt på klas- igen være social uden corona.
setrinene, Herefter følger et nyt tema
Selvom han efter årets afslutning
på den anden side af skoleåret, som .er færdig på Bifrost og begynder
er individuelt planlagt for de yngste, på Vesterlund Efterskole, kan han
mellemste og ældste elever.
stadig nå at skabe nogle stærke re- Det fælles tema er med til at give lationer.
noget fællesskab, for selvom de ar- Det er lidt mærkeligt, at man
bejder forskelligt med det, kan de 'snart er færdig, men det er også metale sammen om det, siger Annie get fedt, at man kan nå at få nogle
Jeppesen.
_ nye venner, fortæller han.

SINDING-ØRRE En 40-årig mandlig bilist
fra Tjørring endte søndag eftermiddag
i grøften på Sindinggårdvej mellem Sinding og Tjørring.
Bilisten mener selv, at han blev påkørt
bagfra, men det er lokalpolitiet i Herning
dog ikke helt sikre på. ·
- Det kan vi ikke umiddelbart konstatere, men det efterforsker vi nærmere,
fortæller sekretariatsleder ved lokalpolitiet i Herning, Bent Smedegaard.

