
Majfest 
  
Majfesten er en rigtig glædesfest. Vi fejrer forårets komme gennem 
sollyset og det spirende liv. Dansen om Majstangen er et levn fra 
gamle frugtbarhedsfester, som gennemføres af en klasse fra 
mellemskolen. Der danses en smuk flettedans, hvor de skiftevis røde 
og hvide bånd på forskellig vis flettes om stangen og løsnes igen... 
 
Vi holder majfest som regel en lørdag midt i maj, da de første 
lørdage plejer at byde på konfirmationer. 
  
Ved denne fest har forældrene nogle opgaver, bl.a. en række boder 
til servering eller salg. Der oplyses herom gennem 
klasserepræsentanterne. 
 
   **********************       
 
Forberedelse: 
Alle klasser vælger hvad de vil opføre til majfesten. Det kan være noget de har 
beskæftiget sig med i løbet af skoleåret eller noget helt nyt, de indøver.  
  
Festdagen: 
Begynder altid med en samling i salen, hvor elever, lærere og forældre er til stede. 
Salen er pyntet med smukke blomster, bøgegrene og levende lys. 
Som bidrag til festen kan der bydes på forskellige klassers optræden med vers, sange, 
fløjtespil og violinspil eller et lille skuespil. 
Det kan være, at skolens orkester bestående af elever fra 6.klasse og opefter spiller 
forårssange eller folkemusik. 
Der kan også være et fælles tema, som fx cirkus, som på tværs af klasserne er 
udarbejdet. 
Det varierer fra år til år. 
 
 Efter endt elevoptræden i salen spiller et elev/lærer/forældre orkester op til dans om 
Majstangen udenfor. Måske har enkelte klasser indøvet den særlige majdans, hvor man 
holder i hvert sit røde eller hvide dansebånd og fletter dem sammen om stangen under 
dansen. 
Efter flere danse om Majstangen er der mange, der har brug for at slukke tørsten eller 
spise et eller andet. Det er der rig mulighed for. 
Der er den tilbagevendende majgrød og boder med evt. pitabrød, kager eller is. Dertil er 
der altid saft, te og kaffe.  
Udenom majstangen på vor plads har forældrene sat boder op. Det kan være tombola, 
dukketeater, dåsekast, musikoptræden, vikingespil, kong Neptuns skatkammer og meget 
mere. Det kan variere fra år til år alt efter hvem der planlægger. 
  
Denne fest er særlig fyldt med udadvendt glæde både hos børn og voksne. 
  
Annette Clausen 


