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PROGRAM FOR DAGEN:

8.45 – 9.00:  Morgensang for alle

9.00 – 12.00:  Eleverne har undervisning

9.00 – 14.00: Plantedag og forårsklargøring for forældrene
Der vil være plantning, maleopgaver, oprydning og beskæring mm. 
Marchel, Ane Hinna Menzer og Camilla Thuv Nielsen fordeler og vejleder 
på dagen. Medbring gerne rosensakse og andet haveudstyr – og husk 
arbejdstøj og handsker. 

10.30 – 14.00: Caféen er åben
1. og 7. klasse har Cafétjansen. Bemærk, at 1.-6. klasse først må gå i Caféen 
kl. 12.00 – husk derfor madpakker til børnene.

Skolebusserne kører til sædvanlig tid

Vi glæder os til at arbejde og hygge sammen med jer! 

Med venlig hilsen Marchel og Skoleforeningen

Plantedag
2 7 .  A P R I L  2 0 1 9

HUSK! Madpakker  til børnene

KÆRE FORÆLDRE 
Lørdag den 27. april er der Lørdagsskole og 
vores årlige plantedag på Michael Skolen! 
Vi glæder os til, at ser jer alle sammen til 
en hyggelig dag, hvor vi forskønner skolen 
imens eleverne har undervisning. Det er 
også en god mulighed for, at lære hinanden 
at kende – på tværs af klassetrinene. 

L Ø R D A G S S K O L E





Børnenes Kontor – Beklædningshjælp
Så er der kommet ansøgningsskemaer til Børnenes Kontors beklædnings-
hjælp. I kan hente et skema hos mig på kontoret. De udfyldte skemaer 
skal være afleveret til kontoret (eller i skolens postkasse) så jeg har dem 
senest søndag den 5. maj.     Venlig hilsen - Peter på kontoret

Kalenderen

Marchel minder om:
- at der er klasseklargøring mandag d. 24 juni og tirsdag d. 25 
juni. Dette gælder alle klasser. Efter d. 25 juni skal alle klasser være
klar, dvs. rengøring samt maling skal være færdig. Klasserne vil blive
låst af efter den 25. juni, så alle kan holde en god sommer.

April

Lørdag d. 27. Forårsoprydningsdag – lørdagsskole – 
skolebusserne kører

Mandag d. 29. Generalforsamling Michael Skolen – kl. 19.00

Maj

Mandag d. 6. 8. klasse – Blå mandag
Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 7. Musikaften kl. 16.30

Onsdag d. 8.

7. klasse på TOMs
12. klasse kommer hjem fra Italien
Musikaften kl. 16.30
Skoleforeningsmøde

Lørdag d. 11 MAJFEST

Tirsdag d. 14. 1. klasse forældremøde

Mandag
Onsdag

d. 13.
d. 15. 4. klasse til Trelleborg

Torsdag d. 16. Overskolekoncert kl. 16.00 for 8. til 12. klasse

Mandag d. 20. 7. klasse forældremøde kl. 18.00



Bliv frivillig i 

Butikken 

Under Kastanjen
Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med 
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen. 
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:

Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du 
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:

Pakke varer ud

Slæbe varer ned

Tømme skrald

Støvsuge

Støve af

Ordne brød-bestillinger

Status 

Hovedrengøring

Vagter i butikken morgen eller eftermiddag

Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester

Generel oprydning

Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

Butikken 
Under Kastanjen



Invitation til Laplandstur 25. Juli-2. august 2019  
 

Dette er indbydelsen til en Laplandsvandring for forældre til tidligere elever på 
Steinerskoler og andre venner. Mange forældre har igennem årene efterspurgt muligheden 
for at gå i børnenes fodspor – nu blir’ det muligt med en i alt 9 dages ’let guidet’ tur den 
25./7 – 2./8 2019. 
Laplandsturen for elever er en skelsættende og ofte grænseoverskridende tid i ødemarken. 
Et natur- og selv-møde og en nærværende måde at være individ i et lille fællesskab.  
Så er det din tur nu?  
 
Lidt om turen: 
Lapland ligger 16 timers togrejse nordpå fra Stockholm. Vores vandring vil begynde ved 
Katterat Station (No) mellem Narvik og Abisko og fortsætter i området henover Norges- 
Sveriges grænse, godt 50 km nord for Kebnekaise. Vi ender i saunaen på Abisko Fjeldstation. 
 
Vi vil vandre ad eksisterende ruter, ofte nær feltstationer, dog medbringer vi telte og 
anvender kun hytter i nødstilfælde. Vi gør små ophold på egnede steder, lader sindet hvile og 
landskabs-roen falde på. De gennemsnitlige vandringer er på 6-8 timer + pauser, svarende til 
12-17 km pr. dag. Det lyder måske ikke af så meget, men med oppakning i stigende og 
faldende terræn er det en reel dagsrejse. Over 6 dages vandringer vil vi gå ialt ca. 90 km.  Vi 
har 3 dage som er rejsedage og vil dermed være i alt 9 dage afsted. 
 
På hele turen har vi som udgangspunkt telt-overnatning. Ankomst til næste lejrplads er typisk 
kl. 16-18. Teltslagning, trangia-mad, bål og halvlyse nætter, morgenmad og opbrud er en 
dagsrytme vi er sammen om i en mindfull timing mellem selv og natur. I det hele taget vil, om 
ønsket, mindfullness og fordybelse kunne få en særlig plads på denne tur – mere herom 
senere i et særligt tillæg. 
 
Lapland har et meget varieret vejr, mellem 20 og 5-8 grader, om natten ned imod 0 gr. og der 
kan forekomme snefald. Nedbøren i området er aldrig helt forudsigelig, Atlantisk vejr; Vi 
skal ruste os til alle vejrlig i udrustning og oppakning.   
Der er i området kun naturstier. Hvis man skulle komme sådan til skade, at man ikke kan 
fortsætte turen, vil man blive hjulpet til den næste feltstation, hvor der er en nødtelefon. 
Ingen fare for stenskred, ej heller lavinefare i dette område, turen går i åbne landskaber.   
 
Vi arrangerer to prøve-vandringer den første er den 26. Maj kl. 9.30-16, når alle har skaffet 
mest muligt udstyr, som skal testes og gås til. Det er klart sjovetst at rejse til Lapland med 
tilset udstyr. Jo tidligere vandrestøvlerne og rygsæk er anskaffet og kan passes til, jo bedre. 
Den anden prøve-vandring er i juli.  
Vi kan være max. 18 på turen og det forudsættes, at du er rask og i god form, og at du kan 
vandre 20 km. med ca. 13-15 kg i rygsækken. 



Turen er non-profit og de samlede udgifter vil ligge mellem 4.-5.000 kr. alt efter 
rejseudgifter og dine valg vedr. komfort. Flere detaljer omkring togrejsen vil følge ved 
tilmelding. 
 
Er det denne her tur du har drømt om? Så lad os høre fra dig inden den 25. april 2019! 
Send en mail til: charlotte.dencker@gmail.com med dit navn og et par linier om dig selv. 
 
De bedste hilsener 
Charlotte Dencker og Morten Klinkvort 
 
Søg evt. Abisko under www.svenskaturistforening.se for at få indtryk af området og 
dets muligheder. 

 
Lidt om os: 

Charlotte : 58, tidligere Steiner-mor til 2 Laplands drenge. Karrierekonsulent i en 
sundhedsfaglig organisation. Oprindelig uddannet fysioterapeut, Master i Folkesundhed og 
Mindful Coach. 

 

Morten : 56, vandrer-guide på ni Laplandsture med 8. klasser på RSS Kvistgård. Lærer i 
eurytmi & idræt og initiativtager relateret til bevægelse, bæredygtighed og landbrug. 
Udbyder eurytmi-uddannelse [IIM - Institute for Inspired Movement, Cph.]  
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