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    Mikaelibønn   
 

Når natten faller på min seng 
Og over hus og hytter, 
Da rider over himmeleng 
En stjernekranset rytter. 
 
Det er St. Mikael så god 
Som stjernesverdet løfter 
Mot dragen som med skarpe klo 
Spyr flammer mens den snøfter. 
 
Så sving ditt sverd St.Mikael 
Til solen tenner dagen!  
Og la meg i din strid ta del, 
Og overvinne dragen. 
 
Du erkeengel Mikael 
Som kjemper hele tiden; 
Må motet leve i min sjel 
Når jeg drar ut i striden. 

                                       Frode Barkved 

http://www.aas.steinerskolen.no/
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 Skolen har ordet: 
 

Dette har vært ei hektisk uke! Elevene har hatt tre øvinger på Mikaelsspillet, 

og på generalprøven ble skuespillet kjørt gjennom hele to ganger. Øving gir 

resultater, og jeg tror både lærerhjerter, foreldrehjerter, besteforelderhjerter 

og alle andre hjerter var varme og stolte da siste vers lød ut  

 

«Vi hilser deg får helt så god,  

med all vår kraft  

og alt vårt mot!» 

  

Replikkene satt som støpt! Musikken svingte! Dragen ble beseiret!  

For en fin gjeng vi er!  

 

 
 

I dag har elevene testet motet sitt i Dragehulen i Aschjemskogen. Niende- og 

tiendeklassedragene hadde i år gjemt skatten så godt at den aldri ble funnet. 

Heldigvis er de drager av det gode slaget, så skatten blei tatt med tilbake til  
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skolen og delt med alle, slik seg hør og bør..  

 

  
 

Stor takk til 10 klassedragene, som også hjalp til å rigge klart i dragehula og 

som fanget de yngre på en passe skummel og passe omsorgsfull måte. Stor 

takk også til lærerne som har rigget og ryddet og holdt gjengen samlet i 

skogen. Og en ekstra takk til Thorbjørn som også har holdt trådene samlet i 

alle Mikaelsspill-øvelsene denne uka. Uten deg….  

  

Vi har fått flere tilbakemeldinger om utfordringer med iSkole. Blant annet er 

det mange som ikke har fått åpnet informasjonsskrivet som skolen har sendt ut 

på vegne av julemarkedskomiteen. Informasjonen følger derfor nederst også i 

dette fredagsbladet. Vi vil jobbe videre med leverandøren for å få 

funksjonalitetene i iSkole opp og gå igjen.   

 

Men akkurat nå er det nok få som tenker på iSkole, lekseoversikter og annet. 

Neste uke er det velfortjent høstferie for alle elever og lærere. Fritidshjemmet 

er åpent mandag og tirsdag for de som måtte trenge det.  

 

God høstferie! 

  

Hilsen Eli 
  

 

 

 

Kommende arrangementer  
 

Vi minner om dugnaden som er lørdag 15. oktober. Dugnad er både nyttig 

og hyggelig, så hold av dagen!  

 

Det vil bli foreldremøter for kommende førsteklassinger både i oktober på 

barnehagen og i november på skolen. Vi kommer tilbake med konkrete 

datoer like etter høstferien.  

 



 

4 

 
Velkommen til foreldrekoret Steinsull  

 

Vi inviterer deg som er sangglad til å være med i foreldrekoret i 

Steinerbarnehagen og Steinerskolen i Ås! 

 

Liker du å synge og har lyst til å synge mer? Vi er fire foreldre fra barnehagen 

og skolen som har lyst til å ta opp igjen foreldrekoret Steinsull som har vært en 

årelang tradisjon. Nå som vi endelig har mulighet igjen så ønsker vi å invitere 

med alle som er sangglade og som liker å synge til å være med i et herlig 

fellesskap hvor vi synger og har det gøy sammen! 

 

Første øving blir den første mandagen etter høstferien, mandag 10 oktober kl 

17.00. Vi møtes på skolen og synger og sosialiserer :))  

 

Om du ikke føler at du er flink til å synge, men fremdeles har lyst, SÅ BLI MED! 

Fokuset vårt er på sangglede, ikke teknikk :)  

 

Om du ikke har mulighet den 10, så fortvil ikke, vi kommer til å gjøre det flere 

ganger :) Bare send en mail til sandrajosefine@gmail.com, så får du beskjed 

om alle øvingene som kommer :) 

 

Vårt første mål er å synge et par sanger på Steinerskolens julemarked. Vi 

synger også den 17. mai. 

 

Kom som du er, så blir dette veldig hyggelig!! Alle kan være med, både 

foreldre og kolleger, kvinner og menn, store og små! 

 

Vi synges! 
 

Mvh. Marte Marie, Hanna, Eli og Sandra, foreldre ved barnehagen og skolen  

 
 
Nytt fra skolens julemarkedskomité   

 

Julemarkedskomitéen minner om at vi ønsker at dere melder inn hva dere vil 

lage til julemarkedet innen 1. oktober. Send mail til: ida.m.s.berge@gmail.com 

  

Mer informasjon står i infobrevet som er sendt ut tidligere og som lå nederst i 

fredagsblad nr. 5. Infobrevet er sendt ut på nytt som vedlegg til mail i dag, og 

ligger nederst også i dette fredagsbladet.  

  

Hilsen Julemarkedskomitéen ved Ida Merete, Ståle, Bereket og Elin 

 
 

mailto:sandrajosefine@gmail.com
mailto:ida.m.s.berge@gmail.com
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         Barnehagen har ordet 
                                  

 

En stor takk for den store dugnadsinnsatsen på lørdag. Vi var heldig med 

været og fikk gjort veldig mye. Det var god stemning. I tillegg hadde en 

mamma bakt en aldeles vakker og velsmakende kringle til oss. Fasaden ut 

mot lekeplassene skinner nybeiset, sandkassene er breddfulle av mange 

trillebårlass med sand, pilhytta er klippet godt ned, slik at den kan vokse til 

med nye skudd til våren, porten mellom små- og storbarnsområdene lyser gult 

og vi har fått en flott vann- og "bilrenne" på lekeplassen til småbarna. 

Elementene vannrenna består av, ja, og de to nye stolpene vi har fått, er 

finansiert med penger som kom inn under fjorårets julemarked, forresten. Det 

ble også kjørt bort flere lass med hageavfall. Dere barnehageforeldre bidrar 

altså til gode omgivelser for barna også ved å drifte julemarkedets kafé, takk! 

Når styrer og dugnadsansvarlig, Hilde, får oversikt, kommer vi tilbake til 

dugnadsoppgaver som gjenstår, og som kan gjøres av enkeltfamilier.  

 

Høstfesten fredag 23.september ble en fin opplevelse for både barn og 

voksne på storebarnsavdelingene. Barna var spente og stolte da de på 

morgenen kom med sine flotte gaver til høst-takke festen. Bordet ble pyntet 

med korn, blomster, frukt og grønnsaker. Vi startet festen med en ringlek fra 

høstringen, hvor bonden tidlig på morgenen var innom fjøset for å stelle med 

dyra. Deretter tok bonden seg en tur i frukthagen, plukket epler, pærer og 

plommer og kokte syltetøy. Så var det på tide å treske korn og kjøre det til 

mølla. Med melet bakte bonden brød, boller og kaker til festen. Etter all 

kjøkkenarbeidet måtte bonden hvile seg før han/hun danset på festen. Barna 

var aktivt med og det var god stemning i rommet. Når ringen var ferdig, ble 

det vist et frukteventyr «Kong Melon i Lysets land». Heldigvis endte eventyret 

godt, en av ridderne klarte omsider å tenne lyset til prinsesse appelsin. Kong 

Melon, Dronning Granat og resten av fruktfolket frydet seg over at det 

endelig ble bryllup. Etterpå koste vi oss lenge ved bordet med flettebrød, 

hjemmelaget smør og syltetøy og alt det gode barna hadde med seg.  

 

Etter hvert starter vi med forberedelser til neste fest – Mikaelifesten som feires 

21.oktober (uten foreldre) med stjernebånd, kappe og sverd. Denne festen 

symboliserer kampen mellom det gode og det onde og vi øver mot og styrke. 

Dette gjøres gjennom ringlek og eventyr.  

 

Praktisk info:  

- Onsdag, torsdag og fredag i uke 40 er det høstferie. Gi gjerne beskjed om 

barnet blir borte mandag og tirsdag også.  



 

6 

- Det har blitt kaldere, la det gjerne ligge en ullgenser, ullbukse, ullsokker, 

votter og lue i barnehagen.  

- Sjekk skiftetøy i boksen  

- Fint om vi har regntøy, regnvotter og regnstøvler i barnehagen  

- Kan alle sjekke at både parkdress og regnbukser har strikk under foten. Da 

er sjansen for at barna holder seg tørre mye større.  

 

Ha noen fine høstdager. 
 

Hilsen kollegiet 
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