Høsten er definitivt over oss, og dagen er 08.46 timer kortere enn ved sommersolverv. Det er mørkt når vi
står opp, og dunkelt når vi går hjem etter jobb. Da er det godt å ha lyspunkter av ulik art i tilværelsen rundt
oss. For Steinerskolen sin del kommer dette til uttrykk i en kommende årstidsmarkering, nemlig
lanternefesten. Den finner sted torsdag 10.11 kl 17.30, og er i utgangspunktet for 1.-6.klasse, men alle er
velkomne til å delta i markeringen.
Lanternefest er knyttet til dagen 11. november, feiringsdagen for St. Martin av Tours. Martin ble født i dagens
Ungarn ca. år 315 og døde i Frankrike i år 397. Martin regnes som en viktig beskytter av fattige og utstøtte i
samfunnet, og hans feiringsdag er blant annet blitt markert med bålbrenning, lyktetenning og gåsestek. I
følge legenden ga Martin i sin ungdom halvparten av kappen sin til en frysende tigger, og deretter viste Jesus
seg for ham kledt i tiggerens kappe. Martin ble senere valgt til biskop i Tours mot sin vilje. Han hadde prøvd å
gjemme seg i en gåsestall for å slippe unna, men gjessene røpet gjemmestedet hans. Derfor bestemte han at
hvert år, på denne dagen, skulle det slaktes og spises gåsestek. Av den grunn kalles også dagen i den gamle
kalenderen for «Mortensgås».
Lanternefesten
I gamle dager hadde de ikke lyspærer, lommelykter eller elektrisk strøm. Når menneskene trengte lys inne i
husene sine, måtte de bruke noe som brant, for eksempel et brennende bål på peisen, fakler eller brennende
talglys. Derfor var det fint å ha vinduer som kunne slippe lyset inn når det var sol. Om sommeren, da det var
mye sol, fikk de nok lys gjennom gluggene, men når vinteren nærmet seg, ble det mørkere og mørkere ute.
Da måtte de begynne å tenne talglys eller tenne opp ild i peisen midt på dagen for å kunne se godt nok. Dette
var en god grunn til å lage en lysfest når høsten var på sitt mørkeste!
Mange steder var festen slik at barna fikk hver sin lanterne. Lyktene kunne for eksempel være laget av glass
eller papir, og hadde brennende talglys inni. Samtidig var de så små og lette, slik at barna kunne bære dem
med seg mens de gikk fra hus til hus og sang sanger utenfor vinduet til naboene. Når barna kom hjem til seg
og familien sin, fortsatte festen med god mat og drikke. Mange steder var det gås på middagsbordet. Mens
barn og voksne satt sammen og spiste, pleide en i familien å fortelle historien om en mann som het Martin.
Som en forberedelse til denne festen, lager elevene egne lanterner som det settes telys oppi. Når man så går i
prosesjon ute i den mørke skolegården og synger Lanternesanger, får man bokstavelig talt et flott lyspunkt i
det mørke. Derfor sier vi allerede nå velkommen til lanternefesten vår den 10.11 ute i skolegården!

Nytt ellers:
Skolen er som tidligere nevnt svært fornøyde med
nybygget sitt, og er glade for at vi har fått et slikt fint
bygg. Man legger unektelig merke til kontrastene til vårt
kjære Gulhus når man passerer disse byggene. Gulhuset
trenger oppussing, og det informeres derfor om at styret
er inne i en prosess med sikte på en gradvis oppgradering
av bygget. I første rekke vil det si at det prioriteres ny
rømningstrapp og vedlikehold av søndre gavelvegg, der
forventet oppstart av arbeidet er forventet til
februar/mars.

Teaterforestilling: Gå ikke glipp av forestillingen «Den kyske levemannen» som har premiere på Gjøvik kino
20.10 kl 19.00. Barn kr 100 og voksne kr 200. Still opp og se på de flinke skuespillerne fra 9.+10.klasse!

