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Michaels kamp med Dragen 
  

Lørdag d. 30. september holder skolen den årlige Michaelsfest, hvor også alle forældre er velkomne. 

 

Programmet for dagen er følgende: 

  

Kl. 7.55: Fælles morgensang i den lille sal. 

 Herefter har klasserne hovedfag til kl. 9.40. 

Kl. 9.55: Forældrene øver recitation i den store sal. 

Kl. 10.15: Spillet starter. 

 

Frem til 9.50 er der åbent i Store Passer, hvor forældrene kan komme ind og hygge. 

 

Efter spillet, ca. kl. 10.45, har eleverne på 10. årgang arrangeret café i morgensangssalen. 

 

Pasning 

Der er åbent i store passer for børn mindre end 1. klasse, da spillet kun er for skolebørn. Det er en meget 

intens og billedrig stemning, der skabes i salen under spillet, hvor alle klasser har øvet rigtig meget. Med 

store billeder og tekster lever vi os ind i en intens samhørighed – denne stemning kan let brydes med gråd 

eller små forbavsede udbrud, hvilket er synd for alle parter. Stemningen er for de store elever og ikke for 

små børn. Det er ikke dagen for at filme eller fotografere, men en dag med oplevelser for hver enkelt, der er 

med – da alle i salen deltager. 

 

Michaelspillet 

Kl.10.15 skal alle være i salen. Klasserne står med 1., 2. og 3. klasse til venstre for scenen, 4. klasse har sin 

egen rolle, som mest foregår omkring scenen. 5. klasse står modsat scenen. 6., 7., 8., 9. og 10. klasse står til 

højre for scenen. Prinsessen og ridderen er fra 7. klasse. Forældre i de respektive klasser står opstillet langs 

væggen bagved eleverne. 

  

Klassernes farver: 

1. klasse: Citrongul 

2. klasse: Guldgul 

3. klasse: Orange 

4. klasse: Sort 

5. klasse: Rød 

6. klasse: Rødviolet 

7. klasse: Mørk blå 

8. klasse: Lys blå 

9. klasse: Grøn 

10. klasse: Hvid 

 Forsætter næste side 

20. september 2017 
Uge 38 
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Michaels kamp med Dragen 
  

Forsat fra forrige side 

  

Den mægtige ærkeengel tæmmer dragen i det store billede hævet op over os mennesker. Dragen, der 

engang var en mægtig engel, søgte magt, men faldt og blev til en drage af ild. Hvor finder den ro? 

Hvilke tanketråde kan den spinde, som vi mennesker snubler i? Dragens rige er et mørkets rige, hvor 

kærlighed og nåde ikke finder plads. Prinsessen står ensomt og stiller de rigtige spørgsmål, som sen-

der lys ud i verden. Ridderen hører hende og svarer: ”Loddet er kastet, ingen kan vende! Menneske-

nes kamp må kæmpes til ende. Frihedsånden skal bryde låsen for løgnenes lejr, hvor vi er fængslede.” 

I gnisterne fra smedens hammer og i meteorjernet findes modet, som hjælper ridderen til at befri prin-

sessen. Ridder Georg får sit sværd og kæmper med Sct. Michaels hjælp mod dragen. Den uskyldsrene 

Prinsesse fører nu dragen i en silkesnor. Sammen får vi lov at opleve klasserne, som hvert år skifter 

rolle: Den drabelige Drage, De stærke Smede, Prinsessen og Ridderen og Sct. Michael og hans engle. 

Roller alle får del i op igennem klasserne med skiftende recitationer. Når I forældre med én røst reci-

terer jeres tekst, skaber I en vældig ramme for hele forestillingen og gør det til hele skolens skuespil. 

Vi har vores frihed til at tæmme dragen og gøre det vi kan for at møde verden og andre mennesker 

med handlekraft og kærlighed. 

 

Vel mødt! 

M.v.h. Charlotte Kaa og Jørn Larsen 

I denne uge starter 8. klasse skoleboden op, og den vil herefter være åben 
hver torsdag i 12-frikvarteret. 
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Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

Kontaktudvalget 
På skolen er klasselæreren den naturlige 
kontaktperson for forældrene, men derud-
over har vi et såkaldt kontaktudvalg, som 
forældre kan henvende sig til, hvis der er 
skolemæssige spørgsmål eller problemer, 
som det ikke er muligt eller ønskeligt at 
drøfte med klasselæreren. Udvalget sam-
mensættes ud fra den aktuelle situation. 
Kontaktudvalgets medlemmer er: 

Fra lærerkollegiet:                                          
Anette Bjerregaard 20 45 60 24 
Vibeke Skamriis  20 14 08 18 

Fra bestyrelsen: 
Jan Jaap Cramer 24 76 41 93  

Brug af fotos, artikler 
og andet materiale 
 
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
”Rundt om Skolen”. 

Modtagelse af skolebladet 
 
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS 
på e-mail. Dette gøres på: 
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen, hvor 
der også kan laves afmelding/ændringer. 
 

Alternativt kan man læse og downloade 
skolebladet samme sted. 

Kalenderen 
7.-9. september Dansk lærerstævne på 

skolen 
Fredag d. 8. september Skolen har lukket. 
Basarmøde mandag d. 18. september  

Kl. 19 i 4. klasse 
 

https://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

