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Hvorfor holder vi fastelavn? 
 

Fastelavn har både en kristen og en før-kristen baggrund. 
Den kristne baggrund er den, at fastelavnsfesten er den sidste fest før 
de 40 dages faste inden påske. For at forberede sig på Kristi lidelse, død 
og opstandelse måtte sjælen renses ved at indskrænke sine 
fornødenheder på jordisk mad så meget som muligt. Derfra kommer også 
skikken med at spise fastelavnskringler. 
Den før-kristne – også kaldet den hedenske – baggrund er på den ene side 
at drive mørket ud – i billedet af katten i tønden. Men den er også en 
frugtbarhedskult. Dengang brugtes fastelavnsriset til at nedkalde 
frugtbarhed over det kommende år, både på marker og blandt mennesker. 
Herfra kommer skikken med, at børnene riser forældrene op om morgen. 
Den sorte kat var i folkets bevidsthed et udtryk for Lucifer – dvs. den 
forførermagt, der i paradiset lokkede Eva og Adam til at æde af 
kundskabens træ, så de blev drevet ud af Edens have. 
Fastelavn fejres som en tidlig forårsfest. Den står på grænsen mellem 
vinter og det allertidligste forår. De første forårsblomster kigger frem, 
men endnu har frosten ikke sluppet os helt. Isen smelter og vandet har 
stor betydning for naturen – der spire frem og bliver frugtbar. Derfor 
holdes også fast i fastelavnsriset, som symbol for den frugtbarhed. 
 
- Uddrag fra bogen Årstidsfester af Inger Brochmann. 



Tøjoprydning fredag d. 8. marts

Audonicons bogbus kommer

fra Skoleforeningen



Kalenderen

Vi har modtaget...

Februar

Mandag d. 18. Børnehaveklassen forældremøde kl. 19.00

Onsdag d. 20. Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 21
4. klasse – digital dannelse kl. 9.00-10.30
5. klasse – digital dannelse kl. 11.15-12.30
4. og 5. klasse forældremøde kl. 18.00

Fredag d. 22. 4. og 5. klasse i teateret

Mandag d. 25. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 27. Musikaften kl. 16.30

Torsdag d. 28. 12. klasse afleverer årsopgaver

Marts

Mandag d. 11. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 15.
Forårskoncert kl. 15.00-17.00 4.-12. klasse 
(generalprøver fra kl. 14.00)

Mandag d. 25. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 27. Musikaften kl. 16.30
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Tilbageblik 

Juli 2018 afholdt eurytmiuddannelsen Flow & U en kombineret semester afslutnings 
optræden og indvielsesfest for IIM, - Institute for Inspired Movement. 

August 2018 påbegyndte i alt 18 studerende det nye studieår på Flow & U.   

Oktober 2018 deltog studerende fra Flow & U i et kursus om Grundstens meditationen ved eurytmist Ursula Zimmermann 

(Basel), afholdt i Århus i samarbejde med Antroposofisk Selskab. 

Vi har i løbet af 2018 søgt om og modtaget midler hos flere fonde, som har valgt at støtte vores initiativ. 

Fordybelsesdage: I begyndelsen af februar, afholdt Flow & U et åbent kursus under overskriften ”Real virtuality”, - 

bevægelse i den digitale- transhumane tidsalder, med gæstelærere Heidi Hansen, helsepraktiker og Githa Mølgaard, 
eurytmist. 

Try-Out: Der har to gange efter jul været mulighed for at afprøve arbejdsformerne på eurytmiuddannelsen på egen krop. 

Se efter kommende Try-Out-dage på eurytmiuddannelsen.dk 

Generalforsamling i STYRK – EURYTMIEN lørdag d. 6.april kl. 18.30 – 

20.00 på Mikaelsskolen,  Stokholtbuen 25, Herlev                          

Fremblik 

12. – 13. april og 13. – 15. april: to kursus ved eurytmist Annemarie Ehrlich: 1.Overgange i hverdagen, 2. Teori U – 

inspiration til at undervise voksne i eurytmi. Begge kurser afholdes på Børnehaveseminariet. Mere information: skriv til 

steinerseminar@mail.tele.dk 

Summercamp International – Weimar 29.juni – 3.juli.: Flow & U deltager i fejringen af 100 året for 

grundlæggelsen af Waldorf pædagogikken og BAUHAUS. 

Forår/efterår 2019: Flow&U er i et spændende samarbejde med Alanus Hochschule om at blive en anerkendt deltids 

eurytmi uddannelse – mere nyt følger! 
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