Nyhedsbrev
August/september 2022
Velkommen tilbage allesammen
Så er vi i gang igen og sikke en sommer! Det lyder til at alle
familier har hygget sig😊
Der er startet to nye børn, som i sikkert allerede har hilst på:
Carl og Vilde (Marius´lillesøster), velkommen til jer. Vi glæder
os til at lære jer at kende.
I den kommende tid skal vi på to større ture ud af huset. Hold
i den forbindelse øje med opslagstavlen i kælderen, der
kommer nemlig mere info om de enkelte ture.
Indianertur torsdag den 25.08. kl.10-15
Bondegårdstur (nærmere info følger)
Damgaard Mølle (kun trolde/de ældste)

Høstfesten fredag
den 2.9. kl.10
Til selve høstfesten er alle festligt klædt ud som bondemænd
og koner eller bondegårdsdyr. Høstbrødet spiser vi med
hjemmelavet smør sammen med grøntsager bagt i ovnen og
syltetøj. Til dessert får vi gammeldags æblekage, som vi har
lavet af vores egne æbler.

høst
Så er høsttiden over os med sine
gyldne marker og bondemandens
traktor. Frugttræer og bærbuske
bugner af modne frugter og bær. Alt
det, der sker i naturen nu, vil vi bringe
ind i børnenes liv her i Akeleje i form af
høstforberedelser.
Alt skal der sanses, duftes og smages
til. Vi høster korn og binder små neg.
Binder kranse af samlede bær. Til
vores grød får vi nu fx kogte blommer
eller hyben. Vi bager et stort høstbrød
mandag den 29.08. i form af en stor
solsikke, som vi spiser til selve
høstfesten (den 2.september). Melet til
brødet har vi malet selv i små møller.
Vi tryller også med fløde, hvad mon
der sker, når vi ryster den i vores små
syltetøjsglas?

HUSK: Grøntsager/frugt (gerne fra haven) og et lille
syltetøjsglas med låg SENEST mandag den 29.08.
Grøntsagerne og frugterne pynter vi til små dyr og figurer
sammen, der indgår i et høsteventyret til selve høstfesten.
Som forældre kan I se udstillingen i stuen samt få en lille
smagsprøve af høstmaden, når I henter jeres barn fredag
efter festen.

Nyt nyt nyt
Andrea er i gang med en videreuddannelse indenfor eurytmi
og vil starte med at indføre det i een gang om ugen. I første
omgang bliver det med de større børn (Trolde og Alfer) i en
mindre gruppe. (se mere i vedhæftet fil)

Vigtige datoer
Onsdag den 24.08. kl.19.30 Bestyrelsesmøde
Fredag den 02.09. kl.10.00 Høstfest (kun for børn)
Fredag den 09.09. kl.14-16 Legegruppe (mere info følger)
Lørdag den 17.09. 10-16 Barsøtur (se opslag)
Fredag den 23.09. kl.14 Arbejdsdag, en hyggelig fredag
eftermiddag her i Akeleje, hvor alle forældre mødes og giver
en kærlig hånd til hus & have. Der er boller & kaffe.
Onsdag 28.09. kl.15.00-17.00 Husflid En eftermiddag, hvor
alle forældre kan producere ting, der skal sælges til
julebasaren i november.
Glad hilsen fra alle os i

akeleje-teamet

