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7. februar 2018 
Uge 6 

Morgensang efter vinterferien: 

Med kåringen af kattedronninger og 
kattekonger slutter vi dagen og lukker porten 
til Futti Festrup indtil næste år. 

Vel mødt! 
Bettina Eriksen og Anke Schrader 
 
 
Recitationen til morgensang i denne 
uge v/ 3. klasse: 
Noahs Ark 
Af glødende ild og guddommeligt ord 
Skabtes i tidernes morgen vor jord. 
Og vinden og havene gjalled’ af klang 
Fra Elohims engle som spilled’ og sang. 
Af tonerne formed’ sig alting på jord 
Hvert væsen blev opfyldt af Guds skaberord. 

Alle ting på denne jord, 
Kalder vi for navneord. 
Alt hvad du og jeg kan lave, 
Hoppe-løbe-hamre-save 
Kalder vi på vores jord: GØRE-ORD 
Smykkeord gør navne smukke 
Som roser smykker en blomsterkrukke, 
Men smykkeord har en anden side 
Til navne som du ej kan lide. 

”Februarkanon” 

Kalenderen 

Fastelavn 
Kære kommende gæster i fastelavnsbyen 
Futti Festrup den 24. februar! 

Vi håber, at I, lige som byens mange børn, 
holder fastelavnshumøret oppe, selvom 
verden derude har lagt fastelavn på hylden. 
Disse dage er der en livlig stemning i Futti 
Festrup, og alle gør klar til en uforglemmelig 
dag. Vi byder velkommen til de mest sjove, 
mærkværdige, vidunderlige og begavede 
gæster, kl. 9.00 i den Store Sal: 

1. klasse: At tælle til 12 
2. klasse: Spillopper Cirkus 
3. klasse: Håndværkere 
4. klasse: Vikinger 
5. klasse: Indisk Sang 
6. klasse: Hvad skal vi med Rom? 
7. klasse: Opdagelser! 
8. klasse: Rotkäppchen und der Wolf 
9. klasse: Verdenshistorien 
10. klasse: Basket-team Johannisburg 

Efter denne festlige optræden skal alle bruge 
deres kræfter til at hjælpe den sorte kat ud af 
tønden. Nej, hvor vi bliver sultne efter denne 
indsats! Vi håber, at 4. og 5. klasses forældre i 
mellemtiden har sørget for hjemmelavede 
fastelavnsboller i den lille sal. 
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Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

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

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. 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 

Kære forældre, bedsteforældre 
og venner af skolen 

 
8. klasses elever og forældre vil her i 
foråret lave et forårsmarked med 
loppemarked og andre boder med gode ting 
og sager. Mere herom senere! 

Men!!!  
For at vi kan få et bugnende loppemarked, 
har vi brug for JERES hjælp! Så....når I her i 

foråret går i gang med forårsoprydningen og 
skal af med nogle af alle de gode sager, I har 
fået samlet sammen i årenes løb, så tænk 

gerne på 8. klasses loppemarked. Hvis I 
har brug for at komme af med tingene her 
og nu, så kontakt gerne Marie-Louise (mor til 
Isak) på 6080 1970, så finder vi ud af noget.  
Det eneste vi beder om er, at tingene er hele 
og uden skår, at evt. tøj er uden pletter og 
huller .... og så tager vi ikke imod hårde 
hvidevarer. Men gerne møbler, bøger, keramik, 
porcelæn, glas, lamper, haveartikler mm. 
Pengene går ubeskåret til 8. klasses rejse til 
Østrig. 

Marie-Louise Bjørn Hansen 

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

