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UGENS CITAT
”Der er himmelsk musik i
alle ting, men vi glemmer,
hvordan man hører den, 
indtil vi selv synger.”

Hildegard af Bingen

7.klasses FREDAGSGÅDE
En bjørn går forbi et hus, hvor alle sider
vender mod syd. 
Hvilken farve har bjørnen? 

Svar på sidste uges gåde: Byt hest!

Overskole plakattegning

Studierejse til Norditalien gjorde indtryk på 
eleverne på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg

De to ældste klasse tog på en 14 dages studierejse til Vidracco. De boede i området Damanhur,
som i de sidste mange år har fået en del omtale i medierne. Stedet rummer et underjordisk tem‐
pel, som efter sigende skulle være verdens ottende vidunder.
Et af studieturens mange formål var bl.a. at rejste der ned for at opleve og undersøge påstandene
om området – talte rygterne sandt?
En  vigtig  del  af  opgaverne  på  studierejsen  bestod  i  at  eleverne  skulle  interviewe beboerne  i
området, at de skulle opleve de underjordiske templer, at de fik mulighed for at besøge og bo i
storfamilierne, arbejde på deres gårde og besøge deres skole. Der blev også tid til en tur ind til
Torino, hvor at de var inde på det verdensberømte ægyptiske museum. 
Det eleverne imidlertid rent faktisk kom til at opleve, var slet ikke hvad de eller deres lærere havde
forventet.
Damanhurianerne, som de omtrent 900 beboerne kalder sig selv, har et ganske andet syn på livet
i forhold til, hvad der almindeligvis opleves i Italien. De går meget op i at passe godt på naturen,
de har organiseret sig i storfamilier, næsten en slags kollektiver, og de er ikke katolikker ligesom
resten af Italien. De er spirituelle mennesker, som er yderst innovative og arbejdsomme. 
Paven i Rom er en stor modstander af området, fordi at det ikke er ”kristent” i katolsk forstand, og
fordi beboerne organiserer sig på meget alternative måder, og derfor ønsker de deres område
beskyttet og fredet. Det er en udbredt misforståelse blandt mange udenfor Damanhur, at det er
et sted, hvor at der udøves ”sort magi”, og man ”lever under jorden”. Men som eleverne oplevede
det ‐ rygter holdes i live af uvidenhed, og de oplevede ganske almindelige mennesker, der var  nys‐
gerrige, meget meddelsomme og imødekommende over for gæsterne. 
Området omkring Damanhur er meget smukt. Det er frodigt med varme somre og kølige vintre.
Der dyrkes meget vin, som gør området berømt. Her for foden af de italienske alper fik eleverne
også mulighed for vandreture i 3000 meters højde i både tåge, sne og sol. 
Efter 14 dages studier kunne eleverne konstatere, at området ikke var som rygtet sagde. Der var
naturligvis ingen sort magi eller boliger under jorden, men det enorme tempel, der var inde i bjer‐
get, var deres spirituelle svar på vores kirker. Skolen, eleverne var gæstelærere på, underviste i
den nyeste viden inde for alle de velkendte faglige områder, og gårdene var økologiske, og måske
var det derfor at vinen var så fantastisk? 
Eleverne tog mange erfaringer med sig fra Vidracco. De har fået en sjælden oplevelse af at være
del i et samfund, hvor tingene, trods det er så fremmed og er organiseret på så fremmed grund,
alligevel indeholder alle de kvaliteter, de er vant til i Danmark. 

Daniel 3. vg elev / Lars T lærer 

Ting du gerne vil aflevere til salg i 

Kramboden til julebazaren
kan i uge 48 (ugen op til bazaren) fra mandag
25. november og op til selve bazardagen
afleveres i det gamle håndarbejds‐lokale, som
ligger i barakken ved siden af salen. Vi sætter et
skilt på døren. Som tidligere nævnt er det gode
ting, der skal sælges i kramboden. Ting der fun‐
gerer, ikke er rustne etc. Vi har allerede mod‐
taget store ting som klaver og cykler, så tag en
trailer eller lign. med til bazaren, så du kan
fragte nogle af Krambodens gode ting med
hjem.

Venlig hilsen Niels Emil Seiersen 41422329



Det sker ...
NOVEMBER
Fredag d 22. 
19.30 Skolen 3.vg. eurytmi‐forestilling

ALLE ER VELKOMNE!
entré 30 kr

Lørdag d 30.
10‐16 Skolen Julebasar

DECEMBER
Tirsdag d 3.

Babuska Adventsspiral
8.30‐15.30Audonicon Adventsspiral
Onsdag d 4.
19.30 Audonicon Foredrag v Anders Høier:

Disciplen Judas og hans
skæbnevej

Søndag d 8.
15‐17 Audonicon Folkemusikkoncert: Rannok
Onsdag d 11.
19‐21.30 Skolen Bestyrelsesmøde
Lørdag d 14.
15.00 Audonicon Julekoncert med  

Den SønderØstjyske 
Blæsernonet og Alken Koret

Søndag d 15.
16‐18.30 Skolen Julekoncert
Fredag d 20.

Babuska Julestemning med forældre
Tirsdag d 24. ‐ søndag d 1.1.2014

Babuska Juleferie. Børnhuset lukket.
Lørdag d d 21. ‐ søndag d 5.1.2014

Skolen Juleferie
Onsdag d 25.
10.00 Audonicon Juleforedrag 

v Hanne Winterberg

JANUAR 2014
Mandag d 2.

Babuska byder velkommen i det nye år
Mandag d. 6.

Skolen ditto

UGENS FLYVER-PROFIL

1.  Navn: Maria Denice Schönenberg
2.  Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg er pædagog i Mælkebøtten. Det har jeg
været siden januar, og så har jeg været i
vuggestuen, inden jeg gik på barsel, da
jeg fik min søn for to år siden.

3. Hvor og hvornår er du født:
På Hvidovre hospital, den 23. februar 1985.

4. Hvor bor du: I den gamle mølle i Gl Harlev 
med Århus å løbende tværs gennem haven.

5. Hvad er din yndlingsmusik:
Rigtig meget! Jeg kan især godt lide Hanne 
Boel. Og tekster med indhold, bare ikke 
tekno og hård rock.

6. Hvad er din livret: Jeg er altspisende!  Jeg 
elsker økologiske oliven, og i det hele taget 
gode, sunde, økologiske råvarer og nordisk 
mad især. Det eneste jeg ikke kan lide er 
McDonald’s. UF! ‐ jeg har prøvet!

7. Hvad er det bedste du har læst, set i 
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
For nylig har jeg næsten kun læst 
børnebøger! Og lige nu er jeg mest ved at 
studere forskellen på en rendegraver, en 
traktor og en gravko. Ting på det plan. Men 
jeg er også ved at læse “Glade børn med 
højt selvværd” af Dan Svarre, og så kan jeg 
rigtig godt lide “Mit Afrika” af Karen Blixen.

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har jagttegn!

9. Har du en hobby: Naturen! Og jeg går 
meget op i horsemanship. Jeg havde den 
samme hest fra jeg var 11 til jeg var 26. Han 
hed Charmeur og var født sort men blev 
kridhvid, da han blev gammel.

10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Jeg elsker at klatre i træer, og gå på balance
i naturen. Og de lege vi leger til morgen‐
samling her. De skifter med årstiderne.

11.Hvad er det bedste ved 
RSS/Babuska/Audonicon: Årstidsfesterne!

12.Hvad er det værste: Når børnene blir store,
og vi skal sige farvel til dem, men der er også
en glæde i at se dem drage videre ud i livet.

13.Hvad synes du egentlig om at flyve: Det 
kan jeg godt lide, og jeg er egentlig god til
det, for jeg får ikke trykken i ørerne. Faktisk 
prøvede jeg som barn at flyve i et lille privat‐
fly i Amerika. Der var kun piloten og mig!
Det var en speciel oplevelse, jeg husker 
stadig synet af markerne set fra oven. 

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

Kig ind og se alle de smukke julekalendere, der
nu er kommet i butikken og på hjemmesiden.
Vi har et stort udvalg af antroposofisk litteratur
(også på tysk og engelsk) , trælegetøj, kort og lys.
Alt er endnu ikke på nettet, så kig ind i butikken,
eller send forespørgsel og bestilling på mail.
Vi er forlagsforhandlere af bøger fra
Antroposofisk Forlag, Forlaget Jupiter, Forlaget
Arché og Antropos Forlag og skal derfor ikke først
have disse bestilt hjem for at kunne levere.
Det er muligt at betale med kort, kontant i
butikken og ved bankoverførsel.

Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14

+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal

FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt
‐ gedekød, pølser og gedegouda 

HERTHA
levefællesskab for 25 udviklingshæmmede 

og 150 “normale” beboere
MÆLK  ‐  BRØD  ‐  KAGER  ‐  BOLCHER

Vi har også glutenfrit brød

4 søde killinger søger
nyt kærligt hjem

De er vant til børn og er meget kælne og
legesyge. Kontakt Katrine 

(mor til Agnethe 3. Klasse) på 71588871 

Økologisk Dagpleje
v/Bodil Lund

tilbyder
ledig plads vinter 2014

Se meget mere på: www.lysebjerg‐dagpleje.dk

PR udvalget vil gerne have lov til at sige super

stor tak til  alle  de  frivillige,  som
stillede op  i  den  sorte nat, delte mere end
500  poser  økologisk  slik  ud  til  potentielle
elever,  og  flyers  i  hobetal.  Det  var  et  fint
arrangement,  og  vi  håber  naturligvis  på  at
indsatsen bærer frugt på den lange bane, og
at vi fik sået et frø og fik vækket potentielle
elever og deres forældres nysgerrighed!

Den største tak i forbindelse

med sort nat skal gå til de dedikerede elever,
som  udviste  livsglæde,  stolthed  og  stort
engagement i deres skole. Det var superfedt
at opleve deres ubetingede engagement. Det
kan  vi  i  PR  udvalget  kun  glæde  os  over  og
sende en varm tak for støtten!

Mia Gregersen

Babuskabørn tager overtøj og
støvler på ( - hovedet?!? :-)


