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På næste lørdag er der

Høstfest
LØRDAG den 5. september kl. 10-14

Hjerteligt velkommen til Michael Skolens festlige og velsmagende 
høstfest, som vi fejrer lørdag den 5. september kl. 10.00-14.00, ”mens 
æblerne sender os røde kys" og september skænker os ”en munter glæde 
ved at gro som var det sommerdage.” 

Fra kl. 9.30 til kl. 10.30 kan man bringe sin superkage til 5. klasses 
kagekonkurrence.
Kl. 10.00 åbner boder og værksteder.
Kl. 11.00 annonceres vinderen af kagekonkurrencen
Fra kl. 12.00 kan man købe de dejlige kager i caféen.

Børnehaveklassen inviterer til at binde høstkranse. Bring meget gerne 
blomster, bær og kønne blade til denne hyggelige husflid. I kurven kan man 
også gerne lægge æbler og glas, for SFO'en holder æblemosteri.
Alle børn fra 1.-3. klasse må tage et levende dyr med til dyreskuet, der 
finder sted ud for 1. klasse. Hunde føres naturligvis i snor. 
Husk at have penge på lommen -  også skillemønt - for i 2. klasse er der 
loppemarked til beløb, der er nemme for de små elever at regne med. Gode 
lopper må komme fra 1. - 3- klasses børn og familier.
I 3. klasse kan man male mel og i 4. klasse kan man bruge melet til at 
bage fladbrød over åben ild.  
I 6. klasse kan man satse højt i det sagnomspundne hønsebingo. 
Håndens arbejde kan man øve i smedjen, sløjd, filtværkstedet og i 7. klasse, 
byder op til gamle lege for alle barnlige sjæle.
På amfiscenen sælger 9. klasse farverige biodynamiske grøntsager og 
sjællandske øko-frugtjuicer, nødder og honning. Butikken har naturligvis 
også slået dørene op.
Suppe, boller og varme drikke kan man købe sig til i overskolens ”lo”.
Vi håber på høj septemberhimmel og en gammeldaws høststemning i vest og 
kravat, med strå i munden og nystrøgne søndagsforklæder.



Rettelse

så spiller musikken igen
I artiklen om musikudstyr havde der indsneget sig en fejl med hensyn 
udstyret til celloer. Her er det, der skulle have stået:

 
Celloer: bedes have en såkaldt ”cello-hund”, som 
er en ”snor” der kan fastgøres til et stoleben med 
nogle huller i snoren, som celloens støtteben kan 
sættes i, så den ikke skrider (de fingernemme 
kan sikkert selv lave sådan en af en træklods og 
noget snor) 130 kr. (Skal også medbringes på 
skolen til orkester).

Jeg vil gerne lave en samlet bestilling så vi kan få gratis fragt.

Jeg bestiller søndag d. 30. august, så skriv hvad i ønsker at bestille til 
lundsgaardmalene@gmail.com

Hilsen Malene L. og Musiklærerne

Arbejdet på den nye klub
Kære forældre

Tak for tilbagemeldingerne til arbejdet på den nye klub.

I vil få en mail i dagene op til den weekend I har tilmeldt jer, med 
kontaktperson, arbejdsopgaver for weekenden m.m. Mødetiden for 
weekenderne er 10.00-16.00 begge dage.

Vor bogholder beder meddele, at

Pr. 1. september opkræves sammen med skolepengene:

5. klasse kr. 185,00 for Atlas
6. klasse kr. 185,00 for Atlas
6. klasse kr. 75,00 for Passer og vinkel
8. klasse kr. 550 for Sverigestur 
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Kalenderen
August

Mandag d. 10. Første skoledag efter sommerferien

September

Lørdag d. 5. HØSTFEST

Mandag d. 7. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Medhjælper i Klubben søger bosted

Hej til alle jer. Jeg er en sympatisk dreng på 23 år fra Norge som nylig har 
begyndt at arbejde i Klubben her på skolen. I øjeblikket er jeg hjemløs og 
er derfor på udkig efter en lejlighed, stald, et værelse eller udhus hvor jeg 
kan afskærmes fra vind og vejr. Jeg er en aktiv sjæl som bruger store 
dele af fritiden på yoga, klatring, skating og madlavning (vegetarisk). Jeg 
har et budget på 3000 kr. om måneden, men tilbyder glædeligt 
hjemmelavet aftensmad eller børnepasning. Om du eller nogen du kender, 
har plads til mig, tag gerne kontakt. Jeg kan hele tiden nåes på telefon: 
0047 47 51 31 16 eller email: trymbu@gmail.com

Venlig hilsen

Trym Reitan Bu

Velholdt Nihola til salg

Mine drenge på hhv. 9 og 13 år har været store længe og vi har derfor 
ikke mere brug for vores Nihola ladcykel. Derfor sætter vi den til salg.
Velholdt cykel med div. Tilkøb:
1. aftagelig sæde med hynde. Den kan rumme 2 børn + 1 i voksipose 
eller 1 voksen og 1 barn eller 2 børn og en masse bagage....mulighederne 
er mange. 2. sikkerhedssele til 2 stk (børn som voksen). 3. godkendt lås.
4. bagagebærer. 5. nyt camocover. 6. 3 stk. punkterfri dæk. 7. et helcover 
til selve Niholaen, som beskytter den mod vind og vejr hele året igennem. 
Det er nogle kanon god gear, så det er en leg at køre med fuld lastet 
cykel. Det eneste den skal have gjort er, at skifte forbremsens wire (lille 
udgift).
Nypris med div. tilkøb: ca. 18.000,- kr.
Din pris med div. tilkøb: 10.000,- kr.

Venlig hilsen Martin Skytte-Olesen (far til Gilbert, 3. kl. og Arthur, 7. kl.)

tlf.: 60 65 22 99     martin_siam1@hotmail.com 
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