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ÅRET RINDER UD… ET NYT BANKER PÅ… 
Kalenderåret er ved at være slut, og alle glæder sig til juleferien. Nogle vil rejse 
udenlands, nogle vil blive hjemme, nogle tager på Camp, andre hygger sig hjemme 
med søskende og venner. 
 
Uanset religiøst ståsted, gør vi os alle sammen tanker om året der er gået, og hvilke 
forventninger vi har til det nye. Det kan være nytårsforsætter om mere motion, 
mindre slik, gode karakterer, færre lektier (?), nye venskaber, dimmision, 
karriereønsker, og hvad man ellers måtte forestille sig og smede af planer. 
 
Svanevej Privatskole har en fast tradition om, at afslutte på behørig måde, med en 
fest, hvor både elever, deres forældre og andre familiemedlemmer, og lærerne 
deltager. I år fandt julefesten sted torsdag 12. december.  
 
Der er det klassiske Santa Lucia-optog med hvidtklædte englebørn i skæret af 
håndholdte lys. Et andet fast nummer på repertoiret er selvføægelig krybbespillet. 
Her spiller mange elever de roller, der hører den kunstneriske fremstilling af Jesu 
fødsel til. Der er selvfølgelig også sang og musik. Efter forestillingen i kirken var der 
kagebuffet i skolens lokaler. 

 
Tak til alle som deltog i julefesten! 

 

Glædelig jul og godt nytår fra alle os på Svanevej Privatskole. 
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Forberedelserne til julegudstjeneste 

Til julegudstjenesten har der været mange forberedelser, sådan at det hele blev godt og sat i 

rækkefølge. 0.-3. klasse skulle gå Lucia, så hele ugen og før skulle de lære sangen først og dernæst 

selve optoget. Til øvelserne kunne mange af børnene ikke finde ud af og gå i takt, men det lærte de 

nogle dage før julegudstjenesten efter lang tids øvning. Man lod mærke til, at de lærte sangen 

hurtigere end at gå i optoget. Det kunne have noget at gøre med, at hvornår de skulle samle benene 

og holde styr på højre og venstre ben.  

0.-5. klasse lavede krybbespillet under julegudstjenesten, og det krævet også en del, at kunne få 

hele showet til at hænge sammen.  

0.-3. havde en del de skulle øve på, da de også skulle være med i krybbespillet, så de skulle øve 

mange sange udenad.  
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4.-5. klasse skulle også øve på deres tekster, 

som de skulle læse op under krybbespillet. Der 

gik også mange dage på at øve, og nogle af 

timerne blev brugt på at øve i stedet for 

normal undervisning. 6.-9. klasse brugte ugen 

op til julegudstjenesten på at øve to sange de 

havde valgt at synge. De skulle synge med 

lærende, og vi øvede nogle gange, fordi at det 

ikke var alle der sang med. Nogle af pigerne fra 

9. klasse skulle lave stalden til krybbespillet. De 

brugte hele onsdagen på at male dyr, stjerne 

og selve stalden.  

Dagen hvor julegudstjenesten blev holdt, var 

der generalprøve, så hele skolen var samlet, og 

kunne se hvad de andre klasser havde lavet.  

Til showet var der også to værter, der skulle 

fortælle og præsenterer publikum for, hvad 

der kom til at ske. Det var en fra 5. og en fra 9. 

klasse der havde øvet sig i at præsenterer 

showet.  

Til forberedelserne var vi alle også stresset over om man kunne nå det, eller kunne tingende. 0-5 

klasse der skulle lave Lucia og/ eller krybbespil havde også en del nervøsitet, om det skulle gå godt.  

Alle forberedelserne gik godt, så det lykkedes til selve julegudstjenesten. 

Skrevet af Patrick, Mafugie, Gabi og Stine 
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JULEGUDSTJENESTE 2019  
Hvert år holder Svanevej privatskole 

julegudstjeneste. Men hvad er 

julegudstjeneste? 

Julegudstjenesten er en tradition 

skolen holder, hvor alle elever øver sig 

til at optræde foran forældre, tidligere 

elever og andre besøgende på skolen. 

Alle er inviteret til at komme, og se de 

forskellige klasser optræde. De har 

øvet sig i lang tid og brugt skolens 

kirke.  

I år var det helt specielt, fordi hele 

julegudstjenesten startede med at den 

fantastiske vært, Alen Halimic, 

startede showet med den perfekte 

introduktion. ”You Name it” var første 

indslag med sangen ’Selmas Sang’. Vi 

blev chokerede af You Name it´s 

smukke ryst, og lænede os tilbage for 

at nyde den skønne musik. Lige 

pludselig efter ’You Name it ’var færdige med at synge hørte vi englestemmer fra bagdøren. Det var 

nemlig 0.-3. klasse, der skulle gå Santa Lucia. De gik op til den flotte scene med de malede kulisser 

og alle skulle synge en fællessang ”Dejlig er jorden”.  

Desværre var der ikke mange der sang med, men vi kunne til gengæld høre 0-3 klassernes høje 

stemmer. Efter den fremragende optræden fra 0-3 klasser og deres Luciaoptog, sang  vi 

fællessangen ’Dejlig er jorden’ også  ved hjælp af 0.-3.kllasses smukke stemmer.  

Den næste ting på programmet var krybbespilet baseret på juleevangeliet.  

0. - 5. klasse spillede de forskellige roller og sang nogle sange til stykket. Hvor gjorde de bare et godt 

stykke arbejde. Vi blev helt målløse efter vi havde set deres professionelle skuespil. De havde øvet 

sig så meget, at de kunne deres replikker udenad.  
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Senere efter det fejlfrie krybbespil sang vi en fællesang. Vi skulle synge ”Hvad er det der gøre julen 

til noget særligt” sammen og heldigvis sang de fleste rigtig højt. Efter fællesangen begyndte 6-9 kl. 

sammen med lærerene at synge to dejlige julesange ”We wish you a Merry Christmas” og ”Barn 

Jesus I en krybbe lå” og de sang glimrende til de to sange, selvom de kunne synge lidt højere. - Men 

det gjorde ikke noget, fordi man især kunne høre Batuls guddommelige stemme, der overdøvede 

de andre på scenen.  

Efter den suveræne optræden fra 6 - 9 skulle Jan fra bestyrelsen fortælle en rigtig god ting. Tak til 

Jan. 

Til allersidst var der endnu en fællessang sang ” Nu tændes tusind julelys”, og de søde elever fra 8 - 

9 klasse delte lys ud til alle, og tændte til den yderste i hver række, hvorefter lyset blev sendt videre. 

Til sidst havde alle tændt sit lys. Da fællesangen var overstået, fik vi en rigtig vigtig meddelelse, om 

at der var kage i 2 - 3 klasses lokale, samt med at de takkede alle sammen for at komme og ønskede 

dem en god jul og godt nytår.  

Vores konklusion er at julegudstjenesten i 2019 gik faktisk rigtig godt, og var helt klart øvetiden og 

ventetiden værd.  

Lad os håbe på at forårskoncerten og den næste julegudstjeneste bliver ligeså god som i år eller 

bedre.  

Skrevet af Laila, Batul, Bartosz, Abdullah og Alen 8.-9.kl. 

mailto:post@svanevejprivatskole.dk


 

6 

 

Ansvarshavende udgiver:  

Jakob Callesen, skoleleder 

Redacteuren: Erwin Van den Eede 

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV 

Tel: 35816143 – email: post@svanevejprivatskole.dk 

Vi er også på Facebook 

Fugleperspektivet 

Svanevej Privatskole Nr 05 – December 2019 

Livets gaver  
En gang da min ældste søn var lille, legede han på gulvet med et 

tæppe. Han rullede rundt i tæppet og hyggede sig som børn ofte gør. 

Lige pludselig kaldte han på mig. Han lå der under tæppet og var mu-

sestille.  

Så sagde han, ud fra stilheden, ”Far, pak mig ind!” Vi grinede af ham 

for han mente jo at han nu skulle være en gave. Selvfølgelig legede jeg 

med og pakkede ham ind. Så lå han der nogle få øjeblikke, pakket ind 

i tæppet, så han kunne leje lidt med tanken om, hvordan det var, at 

være en gave.  

Dette øjeblik vil jeg altid huske. Min søn var en gave. Det er han stadig. Episoden har mindet mig 

om, at livets vigtigste gaver ikke er så meget de ting vi har men, i bund og grund, de mennesker vi 

har i vores liv. Det er værd, at tænke på i disse dage med juleforventninger, og hvor så meget handler 

om, hvad man forventer af andre.  

Med ønsket om en glædelig jul og en velsignet nytår 

Robert Fisher 

Præst ved International Church og Svanevej Privatskole 

 

  

 

                 Kryds i kalenderen: 
 
21. december - 5. januar:  Juleferie. 
20. januar - 23. januar: 8. klasse - introdage 
22. januar - 24. januar: 9. klasse - Prøv Vejlefjord (frivilligt) 
24. januar - 26. januar: 6.-9. klasse - Fodbold Vejlefjord 
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