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Steiner HF
Kom til takke-demo-koncert torsdag den 5. oktober kl. 13.15
på Christiansborg Slotsplads.
8.-12. klasse møder til korprøve kl. 10.20 i Marmorkirken
Frederiksgade 4, 1265 København.
1.-7. klasse: Skoledagen slutter kl. 12.00 (SFO og klub vil dog være
åbne).
Vi opfordrer alle forældre til at hente børnene tidligt, så I sammen
kan deltage i fejringen på Christiansborg Slotsplads.

Kære forældre, bedsteforældre og andet godtfolk :)
Butikken Under Kastanjen er udelukkende drevet af frivillig arbejdskraft
og har stadig brug for flere hænder så vi kan holde åbent 3 eftermiddage
om ugen. En vagt i butikken er en hyggelig måde at netværke på tværs og
samtidigt hjælpe skolen. Frivillige får naturligvis rabat. I får grundig
oplæring og supervision. Kan du afsætte 3 timer til en vagt i ny og næ?
Kontakt Pia Ververs: ververs.pia@gmail.com
mange venlige efterårshilsner

Pia

Michaelsfesten er i gang
Lige nu (fredag kl. 11.30) spilles Michaelsspillet for hele skolen i salen og
før det gik alle i procession hen til salen. Det så sådan ud:

Vi fejrer Michaelsfesten i dag den 29. september

Om Michaelsfesten
På kalenderen stod der i tidligere tider Mikkel eller Michael ud for den 29.
september, men i dag tænker vi ikke på, at det skulle betyde noget
særligt.
Ifølge Rudolf Steiner har den 29. september imidlertid en ganske særlig
betydning.
Slutningen af september er indgangen til mørketiden, og på tærsklen til
mørket står lysets engel, ærkeenglen Sankt Michael, for med sit sværd at
hjælpe mennesket i kampen mod det onde, der har rod i mørket og mørkets
magter - udtrykt ved en drage.
For et nøgternt hverdagsmenneske lyder det måske lidt vel dramatisk. Det
er nok også vanskeligt at forstå Sankt Michaelsfesten, hvis man slet ingen
forudsætninger har i en spirituel livsanskuelse. Man må i det mindste være
overbevist om, at mennesket har et sjæleliv, hvori der dagligt foregår
mange kampe når utilfredshed, vrede, had og raseri vil stige op fra
dybderne og kvæle ens glæde, livsmod og gode humør.
For Michaelsfestens billeder foregår på et sjæleligt plan.
Hver gang man kommer til at gøre noget, man inderst inde godt ved, ikke er
rigtigt, er det kampen mellem det gode og det onde i en selv, der er i
gang.
Det er ikke så populært at tale om en sådan kamp i dag. Vi vil ikke se i
øjnene, at ondskaben er et væsen, der har sin rod i vore egne
ufuldkommenheder. Ser vi ud over verden, oplever vi, at den ellers florerer
i fuldt mål mellem mennesker: Tortur i demokratiets navn, salg af
dødbringende våben i profittens navn og ødelæggelse af jordens
ressourcer i den økonomiske væksts navn.
Om vi vil anerkende det eller ej - så står vi inde i den sjælelige kamp. For
nogle bliver det mere i det ubevidste end for andre, men kampen slipper vi
jo ikke for. Den hører med til at være menneske. Og jo mere bevidst man
bliver om denne sin egen situation, jo større chance har man måske for at
klare sine daglige problemer, der næsten altid opstår, fordi man ikke ved,
hvad der er det rigtige at gøre midt i kampens hede.

Michaels Stjernesværd
Så du i klare høstnætters tid
Stjerneglimt funkle på himlen?
Som menneskets håb lyser de op.
Som hjertets beslutning dykker de ned
i lysende kraft.
Stjerneskud kalder vi mennesker dem.
Men den som kender sin engel
og aldrig lod frygten bo i sit hjerte,
han ved det bedre.
Han ser i klare nætter om høst
i stjernernes skær
den store kamphelt.
Sankt Georg han kaldes på jorden
i himlen Sankt Michael.
Han ser hans ansigt
stråle i visdom,
som spejler den højestes hjerte.
Han ser i hans arm med renhedens kraft
hærdet i himlens retfærd.
Og med sin stærke hånd
Michael svinger sit sværd.
Det rammer den rasende krybende drage,
og stjerne skælver
i funklende fygen,
når Michael svinger sit sværd.
Nogle kan ikke se det,
andre kan intet høre.
Men den som kender sin engel,
og som i sindet har tro,

han ved og vil det bedre.

Kalenderen
September
Fredag

d. 29.

Skt. Michaels fest

Lørdag

d. 30.

Arbejdsdag i Brombærhuset
Oktober

Tirsdag

d. 3.

5. klasse forældremøde

Onsdag

d. 4.

2. klasse forældremøde kl. 17.30
Børnehaveklasse forældremøde kl. 19.00
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Mandag

d. 9.

Bestyrelsesmøde
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 10.

9. og 10. klasse forældremøde

Torsdag

d. 12.

1. klasse forældremøde kl. 18.30

Mandag
Fredag

d. 16.
d. 20.
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