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Hej Alle 

 

Nu nærmer efterårsferien sig, og vi føler her i Kirsebærhaven at tiden flyver afsted. De fleste af jer har 

ønsket ferie i uge 42, og derfor er det muligt at Jariya og Jan kan få afholdt lidt ferie.  

Jan holder fri onsdag til og med fredag i uge 42. Jariya holder ferie fra 9. oktober til og med 1. november.  

Anes er vikar for hende i perioden. Anes har et job som avisuddeler, derfor er det kun muligt for ham at 

arbejde sidst på dagen, og derfor vil det være Anes der lukker Kirsebærhaven i perioden.  

Vi har ansat en ung pige til at komme og gøre rent efter lukketid i Jariyas ferie. 

 

Førskolegruppe 

Vi starter førskolegruppe igen. De ældste glæder sig meget til at komme i gang med at lave skoleopgaver. 

De har spurgt mig flere gange om det dog ikke snart er nu        

Det er det, og denne gang er vores førskolegruppe 3 gange så stor som den var sidst. Det vil være Jan og jeg 

der tager os af denne. 

 

Snittebevis 

De ældste børn skal til at tage snittebevis.  

Vi har købt nogle dolke, og de skal nu til at øve sig i hvordan man håndterer en kniv. Der vil hele tiden være 

en voksen tilstede når børnene har en kniv i hånden. Det er kun de ældste børn der får lov til at være med. 

Det er en god ting at have noget at glæde sig til når man bliver større. 

At få et snittebevis indebærer at man kan sidde på den rigtige måde, skære væk fra sig selv, putte kniven i 

hylsteret når man er færdig med at bruge den. Kan sidde stille uden at røre de andre der snitter og så 

videre, der kommer sikkert flere punkter der skal være opfyldt. Børnene får udleveret et bevis når de har 

erhvervet den kunnen der skal til.  

Børn med snittebevis må sidde stille under voksent opsyn og bruge kniv, men skal lægge den tilbage i 

tasken/kassen når de er færdige med at bruge den. 
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Hvad skal vi have på? 

Nu bliver der koldere i vejret og vi har fået en masse vand, så derfor er det nu at I skal have tjekket om 

regntøjet stadig er stort nok? Der er nogle af børnene der har taget et ordentlig ryk her i sommer       

Det er vigtigt at jeres barn har rigeligt med skiftetøj, for i Kirsebærhaven må man gerne lege med vand og 

mudder. Det er nødvendigt med en varm trøje og mere end et sæt overtøj.  

Vi vil i den kommende tid træne med at gøre børnene så selvhjulpne som muligt. Det kunne også være et 

øvepunkt hjemme. Hvis man kommer først ud får man den bedste cykel       
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Halloween 

Her i Kirsebærhaven vil vi fejre Halloween ved at pynte børnehaven, skære græskar ud, male os i 

hovederne og møde udklædte torsdag den 31. oktober.  

Vi vil holde en lille fest hvor vi vil spise ”orm og døde fingre” med en masse blod til og måske bage nogle 

uhyggelige edderkoppeboller til frugt. 

Den 31. oktober er det "All Hallows' Eve" eller halloween.  
 
Men hvad er egentlig halloween? 
Hvorfor skærer man græskar ud til 
fejringen, og hvorfor klæder børnene sig 
ud? 
 
For de fleste er fejringen af halloween 
lig med græskar, uhygge og USA, og det 
er heller ikke helt forkert. Men det er 
omvendt heller ikke hele sandheden. 
 
 

1. Hvornår er det halloween? 

 

Halloween er altid den 31. oktober. Ifølge den oprindelige gamle keltiske tradition, "samhain", er natten 
mellem den 31. oktober og den 1. november nemlig den nat, hvor dødsrigets porte står åbne og de døde 
kan vende tilbage til de levendes verden, eventuelt for at skræmme eller gøre regnskaber op. Men for 
mange danskere er efterårsferien blevet den tid, hvor man skærer halloween græskar ud. 
 

2. Har halloween en kristen baggrund? 

 

Nej, der er ingen direkte sammenhæng mellem kristendom og halloween. For de gamle keltere i England 
var samhain årets store religiøse fest, hvor de også fejrede nytåret. 
Den katolske kirke gjorde senere den 1. november til allehelgensdag, og aftenen forinden, den 31. 
oktober, fik navnet All Hallows' Eve, hvilket senere er blevet til halloween. Men de traditioner, vi 
forbinder med halloween, stammer fra kelterne. 
 

3. Hvor kommer traditionen med lysende græskarhoveder fra? 

 

Oprindelig har kelterne brugt roer til 
at lave lygter af i fejringen af deres 
nytår. Lygter, som fra starten har 
haft de skræmmende ansigter, som 
de har i dag. Meningen med de 
skrækindjagende lygter var nemlig 
at holde de dødes spøgelser væk, så 
de ikke kunne gøre skade på de 
levende. Da de første engelske 
pilgrimme kom til Amerika, måtte de 
finde på noget andet, da der ikke var 
roer i Amerika. Til gengæld var der 
græskar, og de står i dag som et 
lysende orange symbol på 
halloween.  
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4. Hvordan fejres halloween i Danmark? 

 

Højtiden er endnu så ny i Danmark, at den eneste fællesnævner er de lysende græskar og så selvfølgelig 
temaet om uhygge og gys. Det er nemlig først indenfor de sidste 10 år, at man for alvor er begyndt at 
fejre halloween her til lands, og der findes stadig mange, som ikke gør det. 
En del skoler, børnehaver og fritidshjem er dog begyndt at holde halloween lidt i samme stil som 
fastelavn. Så møder børnene udklædte op som små hekse, skeletter, vampyrer og andre uhyggelige 
figurer, og der leges selskabslege, spises kage og danses.  

Derudover er det skik og brug, at børn i alle aldre går udklædte fra dør til dør, mens de siger trick-or-
treat, når de banker på. Trick-or-treat kan bedst oversættes som "guf eller gys" og skal selvfølgelig 
betyde, at hvis ikke man hoster op med noget slik til børnene, så vender de tilbage og skræmmer. Præcis 
som man oprindeligt var bange for, at de døde ville komme tilbage for at hævne sig på de levende. 
 
I USA er der ligeledes også et væld af halloween-fester for både børn og voksne, hvor det forventes, at 
man møder udklædt op til en aften med hyggelig uhygge. 
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Velkommen til Emilie 
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Nye tiltag i Kirsebærhaven 

 

Cykelbane: Vi er begyndt at øve os mere intensivt i at cykle, derfor har vi arrangeret cykelløb på 

parkeringspladsen. Det er noget børnene er rigtig glade for, og der er flere der er blevet bedre til at cykle 

uden støttehjul.  

Det er noget vi vil gøre regelmæssigt fremover. Vi har købt nogle fine røde kegler som vi vil bruge til at 

markere banen med. 
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Samling: Vi vil arbejde med temaet 

krop og bevægelse i vores samlinger kl. 

8.30 her i oktober måned.  
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Kommende arrangementer 

 

Høstfest: Vi holder høstfest i Kirsebærhaven fredag d. 20. september 13.00 til 16.00. Der er åbent hus og 

vi byder på en kop kaffe og lidt godt til ganen. 

Generalforsamling/forældremøde: Vi har møde mandag d. 30. september kl. 19.00 til 21.00.  

Fotograf: Vi får besøg af en fotograf den 1. oktober kl. 9.00. Der vil der blive taget billeder af børnene 

enkeltvis, og der vil blive taget et gruppebillede. 

Smør-selv-dag: Der er smør-selv-dag næste gang d. 1. oktober. 

Arbejdsdag: Der er planlagt arbejdsdag lørdag den 26. oktober 9.00 til 15.00 så det vil være dejligt hvis 

så mange som muligt vil holde denne dag fri i kalenderen. Jan og jeg deltager       Der vil komme nærmere 

information senere.  

 

Nye børn i Kirsebærhaven 

Christian begynder d. 1. oktober. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Lotte og Personalet 

i Kirsebærhaven 


