
  

 

Skt. Michaelsfest 
”Ridder Georg hedder han, som dragen 

overvandt.” 

Den 29. september er det ”Mikkelsdag”, 

som står for at skulle overvinde det onde i 

sig selv samt at overvinde den mørke tid, 

som nu er på vej- ”kampen mod det onde”. 

I Akeleje gør vi det billedligt sammen med 

børnene på den måde, at vi til Skt. Michael 

festen, for en dag, bliver klædt som 

Michaels Riddere med røde kapper og 

stjernebånd. I tiden forinden har vi sammen 

med børnene ”smedet” (snittet) et sværd. 

Om morgenen på selve dagen overraskes vi 

af, at stuen er blevet forvandlet til en 

riddersal, hvor vores sværd på magisk vis 

har fået det fineste stjernestøv på sig. 

Inden vi går, styrker vi os med det selvbagte 

dragebrød. Så går vi op i skoven, hvor vi 

bliver slået til ridder, får et ”kraftæble” og 

går syngende med faste skridt omkring 

krystalbjerget ”Vi er Skt. Michaels tapre 

mænd, dragen dræber vi med sværd.” 

Krystallerne lyser for os i den magiske skov, 

som lyset i mørket. 

Så er vi klar til at kæmpe mod dragen, der 

gemmer sig i musehuller, rødder, træer og 

stammer, ja i selve luften. Hvis vi er heldige, 

ser vi måske dens spor eller skygge… 
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NYT! INDEGRUPPER, gruppe-tjek & krea-
eftermiddage   

Ligesom sidste år i denne tid, begynder vi på vores små ”indegrupper” igen, 

hvor en mindre gruppe børn kommer ind om formiddagen og får tilbudt 

forskellige fordybelses-bånd. Hvilke bånd, der giver mening at dykke ned i, 

viser os de såkaldte ”observationer”, vi skal lave løbende. De kan enten 

være rettet mod gruppen, det enkelte barn eller fysiske rammer.  Vi har lige 

gennemgået en gruppe-observation med fokus på legen, fordi tiden efter 

sommerferien er præget af at gruppen skal finde nye 

pladser/konstellationer, nu hvor skolebørnene er gået ud. Legen har været 

præget af meget uro, afbrud, konflikter og forskellige behov hos. 

Observationen er et fantastisk redskab for os pædagoger for at få øje på fx 

hvad leger børn, hvem leger de med, hvilken rolle har det i legen, hvornår 

stopper legen? Vi er også nysgerrige efter at få børnenes perspektiv ind, 

møde dem i deres behov og ønsker.   

Efter efterårsferien starter så skoleleg op for de kommende skolebørn. 

Nærmere information følger. 

STØTTEFORENINGEN står klar med de såkaldte ”Husflidseftermiddage” eller 

”KREA-eftermiddage” kl.15.30-17.00. Det er her man som forælder kan 

komme og lave små ting i hånden (fx filte, sy/strikke, snitte), der skal sælges 

til den årlige julebasar i november. De indtjente penge kommer Akeleje og 

dermed jeres børn til gode.  

FORÆLDREMØDE er den 25.10. kl. 19-20.30. En hyggelig aften, hvor i som 

forældre kan hilse på hinanden, og vi som personale fortæller om 

dagligdagen og tanker bag vores årstidsfester og i vil opleve eurytmien! 

Derfor er det vigtig, alle børn er repræsenteret den aften. 

VIGTIGE DATOER 

1. Torsdag den 29.9. Skt. Michaelsfest i skoven kun for 

børnene. Vi går afsted kl.10.00. 

2. Husflid/KREA (kl.15.30-17.00) 28.09.: Olga tilbyder 

filtværksted (engle), 5.10.: Katja tilbyder snitteværksted: 

lave trænisser, 12.10.: Andrea tilbyder papirværksted: 

folde små lanterner til bordet.  

3. Torsdag den 6.10. kl.9.15-9.30 Dialogmøde med Børne-og 

Uddannelsesudvalget 

4. Forældremøde den 25.10. kl.19-20.30 

5. Bestyrelsesmøde den 26.10. kl.19.30 

6. EFTERÅRSFERIE i uge 42: En stille uge, hvor mange børn og 

en del voksne holder fri. Husk at udfylde ferieseddel. 

7. Velkommen til Eilif, der starter den 1.10. Vi glæder os til at 

møde dig og din familie! 

 

GARDEROBE 

Efter uge 42 må I gerne give jeres børn både flyverdragt og regntøj med, 

gerne to par af hver. Termo-gummistøvler (støvler med foer) Uld eller 

termo til at tage ind under. Kig også lige skiftetøjet igennem (især sokker) 

Glade hilsner  

Akelejeteamet 


