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Fastelavn er mit navn... 
Mandag d. 24. februar var ikke blot 

en helt almindelig mandag. Morgen-

stunden begyndte med, at der dukke-

de en masse flot udklædte elever 

op; bl.a. en drage, en masse prin-

sesser og andet godtfolk. Faste-

lavnsmandag er en særlig dag med en 

god og dejlig stemning. Tønderne 

blev gjort klar— og Keld, vores pe-

del, hang dem op i skolegården. Så 

var det tid til tøndeslagning – der 

blev slået godt til tønderne, og 

nogle slog igennem som kattekonger 

og –droninger. 

Efter tønderne revnede, blev ind-

holdet af fastelavnstønderne ind-

samlet og fordelt på retfærdigvis, 

Hvor efter de forskellige kattekon-

ger og –dronninger blev kåret i sa-

len, og alle fik fastelavnsboller 

og varm kakao.  

- Robert 

 
Fakta om fastelavn 

Fastelavnssøndag 

ligger altid syv 

uger før påskedag, 

der falder den før-

ste søndag efter 

den første fuldmåne 

efter forårsjævndøgn. Det betyder i 

praksis, at det er fastelavnssøndag 

mellem den 1. februar og den 7. 

marts.  

Fastelavn kommer af det plattyske 

"vaste lavent" eller "fastelabend", 

der begge betyder aftenen inden fa-

sten. Karneval derimod stammer fra 

latin "carne vale", der betyder 

"farvel til kødet" altså igen en 

henvisning til den 40 dage lange 

faste, som starter lige efter fa-

stelavn.  

I dag er børnene udklædte som seje 

riddere, søde prinsesser, stærke 

superhelte og selvstændige india-

nerpiger til fastelavn. Dengang fa-

stelavnsfesterne var for voksne, 

klædte man sig ud som bjørn, djævel 

eller noget andet farligt for at 

skræmme det onde væk.  

Fastelavnsoptog har også gennem al-

le tider og stadigvæk været en stor 

del af fastelavnsfejringen i mange 

lande, både i Europa og i andre 

verdensdele. Mest kendt er nok kar-

nevallet i Rio, hvor de store rober 

er skiftet ud med små bikinier.  

I dag er fastelavnssøndag og faste-

lavnsmandag de to dage, hvor børne-

ne slår katten af tønden ved diver-

se arrangementer i skoler, børneha-

ver, sportsklubber og så videre.  

Dagene kaldes også flæskesøndag og 

flæskemandag, da det var de to sid-

ste dage inden påske, hvor man måt-

te spise det fede flæsk og alt det 

andet kød, som man skal holde sig 

fra i fasten.  

- (kristendom.dk, 5/2 2016) 
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Sange til morgensamling 
- januar til sommerferien 2020 -  

 

 
  - Bettina 

Uge 2 ”Vær velkommen Herrens år” 

Uge 3 ”I sne står urt og busk i skjul” 
Melodi: J. P. E. Hartmann 1866 

Tekst: B. S. Ingemann 1831 

Uge 4 “Spurven sidder stum bag kvist” 

Uge 5 ”Sneflokke kommer vrimlende” 

Uge 6 ”Det er hvidt herude” 

Uge 7 VINTERFERIE 

Uge 8 ”Gud ske tak og lov” 

Uge 9 ”Den blå anemone” 

Uge 10 ”Se, nu stiger solen af havets skød” 

Uge 11 ”Skipper Clements morgensang” 

Uge 12 ”Det er i dag et vejr” 

Uge 13 ”Jutlandia” 

Uge 14 ”Hil dig, frelser og forsoner” 

Uge 15 PÅSKE 

Uge 16 ”Nu titte til hinanden” 

Uge 17 ”Op al den ting, som Gud har gjort” 

Uge 18 ”De smukke unge mennesker” 

Uge 19 ”Altid frejdig når du går” 

Uge 20 ”Hvor skoven dog er frisk og stor” 
Melodi: C. A. Polenz 
Tekst: H. C. Andersen 

Uge 21 ”Om lidt bli´r her stille” 
Melodi og tekst: Kim Larsen 1986 

Uge 22 ”Nu er dagen fuld af sang” 

Uge 23 ”I al sin glans nu stråler solen” 

Uge 24 ”Og det var en skærsommerdag” 

Uge 25 ”Du danske sommer, jeg elsker dig” 

Uge 26 ”Vi elsker vort land” 
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Foredrag om Steiners  

Pædagogik 

 
Igen er det ved at være tid til næ-

ste foredrag i rækken af Dorte Nør-

lev: 

 

”Barnet i den anden syvårsperiode: 7-
14 år” 

Tirsdag d. 24. marts, kl. 19-21; 

foredrag v/Dorte Nørlev. 

 

Den anden syv-årsperiode er en pe-

riode med sjælelige forandringer, 

der præger barnet; Rubicon tiden 

omkring det 9. år.- den første sjæ-

lelige krise,  

”Jordmodenhed” omkring det 12. år, 

også kaldet pre-teen perioden og 

endelig  

fødslen af temperamentet, der kan 

være meget skelsættende.  

Hele perioden bør være præget af, 

at barnet kan se op til de voksne 

med ærefrygt, idet de voksne som et 

forbillede fremstår som en kærlig 

autoritet. På denne aften kommer 

Dorte Nørlev ind på disse skelsæt-

tende perioder i den anden syvårs 

periode.  

 

Alle er velkomne! 

Foredragene er gratis og finder 

sted i salen på Freja Skolen 

- Louise 

 

Børnehaveklassen 
Fastelavn er mit navn...  

Vi klippede katte og masker, som 

blev hængt på vores ris og så var 

vi klar til at holde fastelavnsfest 

sammen med Alfehaven.  

I Alfehaven havde vi aftalt, at te-

maet skulle være ’bondegård’, så 

der var bondemænd og koner plus 

rigtig mange søde dyr; vi  fik hørt 

et eventyr fra bondegården, og vi 

sluttede dagen af med fastelavns-

boller - som søde forældre havde 

lavet. 

Børnene syntes det var rigtig sjovt 

at se elever og lærere på skolen 

være klædt ud, og spændende var 

tøndeslagning.  

Vi er rigtig glade for vores toilet 

og at vandet nu er tilsluttet.  

Der var 

forår på 

vores ter-

rasse i 

dag...

(onsdag) 

og det 

blev nydt 

i fulde 

drag .. 

I skoven 

var der 

mange ud-

fordringer 

til at 

klatre på 

og pinde 

der skulle 

snittes.  

- Lise 
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SFO’en 
I SFO arbejder vi i øjeblikket med 

gips, og i februar blev der produ-

ceret de skønneste masker med alt, 

der hører til: glimmer/

pallietter / fjer og bånd samt ma-

ling. Men først skulle man jo turde 

lukke øjnene og få creme plus vådt 

gips i ansigtet - hvilket var 

sejt.  

Børnene er gode til at være med i 

forberedelserne omkring maden, samt 

borddækning. Vi prøver at lade det 

gå på skift, men nogle melder sig 

frivilligt - så det er da posi-

tivt.  

Det er blevet lysere og de dage, 

hvor det ikke regner, nyder børnene 

at kunne være ude.  

Husk at kigge i baljen ved SFO-

døren med glemt tøj: den er snart 

fuld.  

- Lise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer: 

 
 Lørdag d. 28. 

Marts: Forårsbasar 

 6.– 13. april (Uge 

15): Påskeferie  

 Lørdag d. 18. 

april: Forældrearbejdsdag 

 

Se i øvrigt skolens kalender: 

https://freja-skolen.dk/calender/  

Deadline for indlæg: torsdag d. 16. april 2020, kl. 10 

Sendes til: adm@freja-skolen.dk 

https://freja-skolen.dk/calender/
mailto:adm@freja-skolen.dk

