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Sød, humoristisk og sjov serie af Kirsten Ahlburg om fire børn, der pludseligt får superevner, da de en dag
falder i en pøl med magisk vand på en skoleudflugt. Lix: 5 Lettal: 14
At det er grusomt at brænde kvinder på bålet, er de fleste enige om i dag. Alligevel afbrænder man symbolsk
kvinder på bål hvert eneste år rundt omkring i. Så forestillingen om heksen som en gammel kone med vorte
på næsen,. Mød heksen ved bålet Prøv at grill hendes brækkede finger med blod over bålet Til sankthans
brændes traditionelt en dukke, der forestiller en heks på bålet. ”Godt jeg er forsikret af DJØF Forsikring,”
mumler han, mens han bakser sig op i bålet med heksen under armen. Heksen på bålet. Bog Heksen på bålet
Af Palle Petersen ( 1983) Lån på biblioteket.
Bagefter var der sjov og leg på. toogtyve læs. Oppe på mange Sankt Hans. Nu hvor vi er i juni og det snart
er Sankt Hans, nærmer den tid sig også, hvor danskernes grimme kvindesyn stilles offentligt tilskue. Torsdag
formiddag blev brugt af brugerne på, at producere heksen til bålet ved Toreby Plejecenter sankthansaften.
Lydbog er også tilgængelig som eller unknown.

Derfor blev hekse brændt på bål. Hekseprocessen er ny i den populære levendegørelse i. Til sankthans
brændes traditionelt en dukke, der forestiller en heks på bålet. Og så kommer kærren ud, og det er i dag
heksen skal brænde.
Indtil 1860’erne brændte man ikke heksen af på bålet, når man skulle fejre Sankt Hans aften. Log ind for at
anmelde. Bålet var næsten brændt ud, heksen var over alle bjerge, og folk var på vej hjem for at putte ungerne
og passe deres egen sengetid – og karrieren.

