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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
www.steinerskolen.dk 

31. januar 2018 
Uge 5 

Morgensang i den kommende uge: 

”I sne står urt og busk i skjul” 

Kalenderen 

Futti Festrups Fastelavnsfestforening byder 
velkommen til årets fastelavnsfest, som løber 
af stablen den 24. februar. 
  
Traditionen tro er alle byens borgere inviteret – 
fra spæd til gammel, fra rig til fattig, fra 
fastboende til omvandrende, fra nord, syd, øst 
og vest – alle kan være vor gæst. 
  
På selve dagen, der starter kl. 9, skal vi se 
skolebørnenes optræden, vi skal slå katten af 
tønden, krone konger og dronninger og ikke 
mindst spise fastelavnsboller og nyde en kop 
kaffe og te eller et glas saftevand. 4. og 5. 
klasses forældre står for bagning af 
fastelavnsboller til alle. Der vil være frisklavet 
kaffe og te til alle voksne og saft til alle børn. 
  
Men i denne invitation skal vi nævne det, som 
gør denne festdag til noget ganske særligt – 
til en festdag der hvert år går over i historien, 
som en dag hvor ingenting er helt som det 
plejer. Det er nemlig sådan at alle – såvel børn 
som voksne – møder udklædte. Dvs. ingen ser 
ud som de plejer. Vi har valgt et tema for hvert 

klassetrin – dvs. et tema som forældrene kan 
bruge som inspiration til årets udklædning. 
Husk at det er lettere end man tror – et kig i 
gamle skabe og skuffer, et besøg hos naboen, 
en mærkelig hat på hovedet, en lille 
fordrejning af stemmen – og vupti - har du 
ideen til dette års udklædning. Ideen til 
hvordan håret, kjolen, vesten, bukserne, 
skoene eller skægget skal være. Så kære 
forældre - det er bare med at slippe 
fantasien helt løs – husk at for meget af det 
gode kan også være rart. 
Vi glæder os til at se alle gæsterne til 
fastelavnsfesten strømme til fra nær og fjern 
med den ene gode, fine, sjove, mærkelige 
udklædning efter den anden. 
HUSK at børnenes udklædning følger klassens 
tema, som det nu er aftalt med 
klasselæreren!!! MEN til forældrene kommer 
inspirationen her: 
  
1. kl. forældre: Byens børn – fra 0-14 år. Måske 
er der både tvillinger, trillinger eller hvem ved- 
måske endda syvlinger i byen. 
  

Årets fastelavnsfest nærmer sig! 
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2. kl. forældre: Byens ældre. Synet, 
bentøjet og hørelsen er ikke som den har 

været. Vi må sørge for at gøre plads til 
både rollator og stok. 
  
3. kl. forældre: Byens håndværkere. Alle 
slags håndværkere har vi i byen. Der er nok 
at gøre – alt skal ordnes og holdes ved lige – 
fra kælder til tag, i vådrum og tørrum – der 

skal repareres og skiftes – så bare kom – vi 
har brug for mange håndværkere. 
  
4. kl. forældre: Her har vi de høflige altid-
parat-til-at-hjælpe-folk. Vi har folk ved alle 
indgange til at åbne, lukke og holde døre, til at 
byde velkommen ved skolens port og ved 
indgangen til salen og til altid at springe til 
med en hjælpende hånd for hvem der kunne 
trænge. Disse folk er også opmærksomme på 
evt. kendte menneskers ankomst. Hvem ved 
hvilke kendisser der pludselig dukker op – og 
flere af dem kunne jo have brug for livvagter. 
  
5. kl. forældre: Viceværter, skraldemænd, 
gadefejere og rengøringsfolk. Disse folk elsker 
orden og renlighed, og de sørger for, at der er 
pænt og rent alle vegne. 
  
6. kl. forældre: Falckreddere, politifolk og 
måske et par enkelte parkeringsvagter (der 
dog har glemt blokken den dag). Det er folk 
som gerne vil have at alt går for sig på en 
ordentlig og reglementeret måde. De er dog 
også klar, hvis uheldet er ude – så byens læger 
og sygeplejersker er også med her. 
  
7. kl. forældre: Alle mulige turister fra 
alverdens nære og fjerne egne har hørt om 
denne fantastiske fest. De er rejst langt for 
med egne øjne at opleve dette enestående 
arrangement. De kommer fra sydens sol eller 
fra det kolde nord, fra det vilde vest eller fra 
det vise øst. Nogle af dem har endda både 

tolke og turistguider med – de er meget 
interesserede i hvad en fastelavnsfest er. De 
har hørt meget, men endnu ikke oplevet det 
selv. 
  
8. kl. forældre: Byens mediefolk er naturligvis 
på pletten. Et virvar af journalister, fotografer 
og skribenter er på jagt efter årets pressefoto, 
årets historie eller dagens nyhed. Denne 
gruppe har ”naturligvis” ansvaret for at skrive 
et indlæg til ROS (byens blad) og sende det til 
redaktionen senest mandagen efter festen. 
Det kræver lidt, men vi stoler på byens 
pressefolk. 
  
9. kl. forældre: Alle vagabonder, 
landevejsriddere, skærslibere, rare 
landsbytosser og andet godtfolk er naturligvis 
også med til denne fest. De er her alle med 
både fætre, kusiner, venner og bekendte. 
  
10. kl. forældre: Her er så det søde og venlige 
serveringspersonale, der altid er klar til at 
sørge for en ekstra kop kaffe. De fylder op når 
saftevandskanderne er tomme, de sørger for 
fyldte fade, og de hjælper til når hele byen 
inviteres på fastelavnsboller. Det er klart at de 
har fundet den stiveste og hvideste skjorte, 
det fineste forklæde og den yndigste 
hovedbeklædning frem. Klar til at yde den 
fineste cafe-betjening på selve dagen. 
  
I kan nok se, at med alle disse vidunderlige 
gæster strømmende til vores lille 
FASTELAVNSBY kan det kun blive en 
uforglemmelig dag. Alle vil mødes og udføre 
deres opgave (dvs. spille deres rolle) med 
indlevelse, mod og glæde således at byen 
sprudler af snak, sjov, fest og gøren og laden i 
byens gader og stræder, gårdspladser og sale. 
  
Et hjertelig velkommen fra byens festkomite: 
Anke Schrader og Bettina Eriksen 
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Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

Modtagelse af skolebladet 
på e-mail 
 
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. Det er også muligt at læse og 
downloade skolebladet samme sted. 

Recitationen til morgensang i 
denne uge v/ 2. klasse: 
 
Three fresh vegetables 
on the third shelf 
of the refrigerator 
 
En kælling og en kylling 
og en killing der var trilling 
tog til Kolding med en rolling 
for at købe for en skilling. 
Købte klamme fedteklemmer 
købte krummer af en kræmmer 
købte klæge klattekager 
hos en klattekagebager 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 

Turen til København 
Den 18. Januar var vi fra 7. og 8. klasse på 
tur til København i forbindelse med 
øvningen til den koncert, som vi skal spille 
sammen med Københavnerskolens 6. og 7. 
klasse i DR`s store koncertsal d. 4. Marts. 

Vi var cirka 50 personer, som kørte med bus 
ind til københavnerskolen i København, hvor 

vi spillede og øvede i et par timer. I starten 
øvede strygere og blæsere hver for sig, men 
efter frokostpausen var vi næsten 90 
personer samlet. Det er en stor udfordring at 
spille sammen i et så stort orkester. Blandt 
andet kræver det disciplin og tålmodighed. 
Jeg synes, at vi klarede det supergodt. Vi fik 
bare ikke talt så meget sammen med de 
andre elever. 

Det var også sjovt at se en anden Rudolf 
Steiner skole. Den er meget anderledes end 
vores. Den har en f. eks. kun en 
hovedbygning, som minder lidt om en kasse, i 
forhold til vores spredte bygninger og 
naturarealer. 

Alt i alt var det en rigtig hyggelig tur. 

Skrevet af Filippa og Hannah, 8. klasse 

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

