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MÆLKEBØTTENS 

EFTERÅRSMARMELADE:

10 blommer, 1 æble, 200 aroniabær, 350 gr. 

sukker, lidt vanillesukker, lidt citronsaft.

Uhmm - Det er der saft og kraft i!

Marmeladen kan selvfølgelig konserveres, 

hvis man ønsker det.

Fra jord til bord – i børnehøjde
tæt på maden – fra forårets såning til eftersommerens høst og bearbejdning. 

brugt, og ved den årlige høstfest kulminerer det hele. Det er mad med holdning, og i Babuska er 

man ikke i tvivl om, hvad man står for.

Marken er mejet... Det summer af fest i hver en krog i Børnehuset Babuska. Det er fredag d. 5. 

september, og det er tid til årets høstfest. Børnene er opstemte, de synger og glæder sig til 

festen. De har alle haft dejlige ting med hjemmefra

grøntsager eller andet, og det hele stilles frem så man kan se hvor rig, smuk o

høsttiden er. Senere forvandles nogle af tingene til sjove figurer i et eventyr, og så hø

måske om kong græskar, den skrappe gamle hr. løg eller den livlige prinsesse springbønne. Man 

kan aldrig helt vide, hvad det handler om. Men hvad man ved er, at til sidst kommer det 

bugnende høstbord, hvor der virkelig skal smages på herlighederne! 

I Babuska er det en fast forårstradition at tage på tur ud til 'bon

vende tilbage efter sommeren og høste det. Bondemanden viser hvordan han svinger 

største af børnene får selv lov at prøve. Så skal kornet samles, bindes i neg og fragtes hjem til

Børnehuset, hvor det tærskes, males og bages til brød til høstfesten. Og undervejs i det hele 

høres masser af sang; 'Marken er mejet', 'Husbonden sender Lasse

høstsange. Men er det egentlig ikke lidt gammeldags? Jo

lille barns oplevelse, når det spiser sit brød. Barnet har selv sået, h

Det smager jo fantastisk! For et øjeblik bliver verden bare en lille smule mere 

sammenhængende. For her sidder jeg, i midten af min ver

skabt.                                                                                                                 

Aroniabær
på buske og er for nyligt blevet 'hotte', fordi folk er 

blevet opmærksomme på, at de kan spises

helt vildt sunde! Kaldes også surbær
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HVORFOR NU 

Hvem er 

På mandag fejrer 
Michaelsfest
undertiden hører man
”Michaelstiden” brugt om det tidlige 
efterår. Men hvem er egentlig 

Det er ingen ringere end ærkeenglen 
Michael, der 
helgen
Dagen, som i Danmark traditionelt kaldes 
mikkelsdag, 
1770 helligdag

Michael er
(”overenglene
af de himmelske
den fraf
djævelen)
dette som
med dragens nederlag
er en fest, hvor vi fejrer det godes sejr over 
det onde!
er desuden overgangen fra det lyse 
sommerhalvår til den mørke vintertid.

PS: Michael må ikke forveksles med Skt. 
Jørgen (Skt. 
en drage, og reddede en skøn jomfru!

Kilder: Wikipedia
babuska.dk 

Ugens	Citat:

”Du skælvede kun indvendi
Plys, ”og det er den tapreste måde at 
skælve på for et meget 

A. Milne: Peter Plys 

Fredagsgåden

Som bekendt er februar årets korteste 

måned. Men hvilken 

helt præcis 


Svar på sidste uges gåde

Bornholm

Solen skinner ikke klokken to om natten i 

februar! (læg 56 timer til kl 18 = kl 2)

i børnehøjde I Babuska får børnene lov til at komme helt 

ommerens høst og bearbejdning. Alle sanser bliver 

brugt, og ved den årlige høstfest kulminerer det hele. Det er mad med holdning, og i Babuska er 

Det summer af fest i hver en krog i Børnehuset Babuska. Det er fredag d. 5. 

Børnene er opstemte, de synger og glæder sig til 

t dejlige ting med hjemmefra... Det kan være blomster, æbler, bær, 

og det hele stilles frem så man kan se hvor rig, smuk og fuld af farver 

Senere forvandles nogle af tingene til sjove figurer i et eventyr, og så hører man 

hr. løg eller den livlige prinsesse springbønne. Man 

Men hvad man ved er, at til sidst kommer det 

bugnende høstbord, hvor der virkelig skal smages på herlighederne! 

e på tur ud til 'bondemanden' og så korn for så at 

vende tilbage efter sommeren og høste det. Bondemanden viser hvordan han svinger leen, og de 

får selv lov at prøve. Så skal kornet samles, bindes i neg og fragtes hjem til

males og bages til brød til høstfesten. Og undervejs i det hele 

'Husbonden sender Lasse ud' og mange andre 

g ikke lidt gammeldags? Jo, men prøv engang at forestille dig det 

lille barns oplevelse, når det spiser sit brød. Barnet har selv sået, høstet, tærsket, malet og bagt. 

Det smager jo fantastisk! For et øjeblik bliver verden bare en lille smule mere overskuelig og 

For her sidder jeg, i midten af min verden, og nyder det brød, jeg selv har 

                                                                   /Tina Lauritsen, børnehuset Babuska

Aroniabær findes rundt omkring allevegne 

på buske og er for nyligt blevet 'hotte', fordi folk er 

blevet opmærksomme på, at de kan spises og er 

helt vildt sunde! Kaldes også surbær.     /Tina

                

Morgensang næste uge:

”Skoven er så underfuld”
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HVORFOR NU DET??? 

Hvem er den MICHAEL?

På mandag fejrer skolen den traditionsrige 
Michaelsfest med Michaelsspillet. Og 
undertiden hører man udtrykket 
”Michaelstiden” brugt om det tidlige 

rår. Men hvem er egentlig Michael?

Det er ingen ringere end ærkeenglen 
Michael, der er tale om. Michaels dag i 
helgenkalenderen er den 29. september.  
Dagen, som i Danmark traditionelt kaldes 
mikkelsdag, var indtil helligdagsreformen i

helligdag i Danmark.

Michael er som sagt en af ærkeenglene 
overenglene”) og sés i bibelen som leder 

af de himmelske hærskarer i kampen mod 
den frafaldne ærkeengel Lucifer (dvs. 
djævelen). I Johannes åbenbaring beskrives 
dette som kampen mod dragen, som ender 
med dragens nederlag. Så Michaelsfesten 

en fest, hvor vi fejrer det godes sejr over 
det onde! Michaelsdag og Michaelstiden 
er desuden overgangen fra det lyse 
sommerhalvår til den mørke vintertid.

PS: Michael må ikke forveksles med Skt. 
Jørgen (Skt. Georg), der også sloges med 
en drage, og reddede en skøn jomfru!

Wikipedia.dk, åbenbaringen kap. 12.7-9, 
babuska.dk med mere

Ugens	Citat:

Du skælvede kun indvendig”, sagde Peter 
og det er den tapreste måde at 

ælve på for et meget lille dyr”.

A. Milne: Peter Plys 

Fredagsgåden

Som bekendt er februar årets korteste 

måned. Men hvilken måned er egentlig 

præcis årets længste???


Svar på sidste uges gåde (”uvejr over 

Bornholm”): Nej, det kan ikke passe. 

Solen skinner ikke klokken to om natten i 

februar! (læg 56 timer til kl 18 = kl 2)



I MICHAELSTIDEN

I mytologier og i eventyr, overalt, 
dukker op i den vestlige kulturkreds, finder vi 
et billede på de onde kræfter, som er i verden.
I vor 
disse kræfter ikke kun virker uden for os, men i 
os selv og gennem os selv.

Det moderne menneske er tilbøjelig til 
ene side at tro på materielle værdier, og i disse 
værdier se sit livs indhold og mål og handle 
derudfra 
flygte ind i illusionære tilstande. Kan 
mennesket finde en midte m
materielle værdier og illusionære drømmerier?

St. Michael 
mennesket til vågenhed til kamp 
bevidst tanke at gennemskue hændelserne i 
verden og i sig selv.
(kilde: www.antroposofiks

  

vin til vand

Da druerne druknede
Alle eleverne i overskolen havde glædet sig til 

et gensyn med Vidracco og Pie

i Norditalien, men vejrguderne ville det 

anderledes. Vi skulle ned for at høste druer, for 

at studere kunst i Torino, for at lave 

samfundsvidenskabelige studier i Vidracco og 

for simpelthen at få en kæmpe oplevelse 

sammen. Desværre kom der dårligt vejr, 

haglstorme og faldende temperature

I stedet sejler vi til Møgelø i J

glemme alt om italienske druer og romersk 

kunst og bare koncentrere os om at blive 

"rystet sammen". Vi har i år inviteret 8.klasse 

med, og vi glæder os til samm

få fire dage i noget af 

natur.

                      

kunst i sjette klasse

I 6. klasse arbejder vi med at modellere en 

kugle frem med sort farve. Kuglens form 

kommer frem af både lys og skygge og 

formes 

hvilket gør det til en udfordring at holde den 

runde form. Vi har ikke tegnet en eneste 

streg, 

kuglen i luften, og ugen efter tegnede vi 

kuglen på en bordplade og med en 

slagskygge på. 

kontrasterne sort/hvid og komplementær

farver i 6. klasse
          

-se billedet til højre

DEADLINE: Flyveren flyver ud hver fredag, men 

Bahnson@privat.dk, på forældreintra (4. kl.) eller på 

UGENS flyverPROFIL

Navn:		Alida Adriane	Stijkel

Hvad	laver	du	i	RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg	er	mor	til	Hinke,	Joris,	Moritz	og	Mierko	

(og	sælger dejlig frisk frugt og	grønt og	

gedeost/-kød	ved	skolen	hver	fredag,	Red.)

Hvornår	er	du	født:		 10.	Juni	1969	i	

Groningen,	i	Holland											

Hvor	bor	du	nu:		På	gedegården	i	

Hundslund

Hvad	er	din	livret:	Lige	nu	friskplukkede	

sukkermajs,	kogt	eller	ovnbagt	hokkaido	

med	sojasauce,	hvidløg	og	chili

Yndlingsbog: Jeg	har	mange,	for	eksempel	

”Det	7.	møde”	af	H.	Wasmo	eller	”Biernes	

hemmelige	liv”	af Sue	Monk	Kidd	

Yndlingsfilm?			”Klatretøsen”	eller	”De	

urørlige”

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

Jeg	har arbejdet	i	Indien	og	kom	hjem	

gennem	Pakistan,	Kina	og	Rusland.	

Hobby? Jeg	kan	godt	li’	at	strikke,	læse	

bøger	og	at	dyrke	grøntsager.

Yndlingsleg	eller	–spil? Jeg	kan	godt	lide	at	

spile	”Settlers	of	Catan”.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?

Børnene	bliver	set	,	og	draget	omsorg	for.

Hvad	er	det	værste? At	der	er	langt	til	

Hundslund!																						

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Indien!

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere? At	køre	med	

hestevogn	til	Danmark	med	en	ged	og	en	

baby	og	min	mand	Edward!

I MICHAELSTIDEN

I mytologier og i eventyr, overalt, hvor dragen 
dukker op i den vestlige kulturkreds, finder vi 
et billede på de onde kræfter, som er i verden.

vor tid erkender vi med stigende smerte, at 
disse kræfter ikke kun virker uden for os, men i 
os selv og gennem os selv.

Det moderne menneske er tilbøjelig til - på den 
ene side at tro på materielle værdier, og i disse 
værdier se sit livs indhold og mål og handle 
derudfra - og på den anden side lokkes til at 
flygte ind i illusionære tilstande. Kan 
mennesket finde en midte mellem de 
materielle værdier og illusionære drømmerier?

St. Michael – den kæmpende engel – kalder 
mennesket til vågenhed til kamp - til med 
bevidst tanke at gennemskue hændelserne i 
verden og i sig selv.

kilde: www.antroposofiks-kalender.dk)

vin til vand:

Da druerne druknede!
Alle eleverne i overskolen havde glædet sig til 

et gensyn med Vidracco og Piemonte-regionen

i Norditalien, men vejrguderne ville det 

anderledes. Vi skulle ned for at høste druer, for 

at studere kunst i Torino, for at lave 

samfundsvidenskabelige studier i Vidracco og 

for simpelthen at få en kæmpe oplevelse 

sammen. Desværre kom der dårligt vejr, 

aglstorme og faldende temperaturer i vejen.

stedet sejler vi til Møgelø i Julsø...her skal vi 

glemme alt om italienske druer og romersk 

kunst og bare koncentrere os om at blive 

"rystet sammen". Vi har i år inviteret 8.klasse 

med, og vi glæder os til sammen med dem at 

få fire dage i noget af Danmarks smukkeste 

natur.

                      Hilsen Lars Thetmark, lærer

kunst i sjette klasse

I 6. klasse arbejder vi med at modellere en 

kugle frem med sort farve. Kuglens form 

kommer frem af både lys og skygge og 

formes både udefra og indefra samtidig,

hvilket gør det til en udfordring at holde den 

runde form. Vi har ikke tegnet en eneste 

streg, kun flader. Vi startede med at tegne 

kuglen i luften, og ugen efter tegnede vi 

kuglen på en bordplade og med en 

slagskygge på. Vi skal arbejde videre med 

kontrasterne sort/hvid og komplementær-

farver i 6. klasse.

          Sidse Camilla Sørensen, tegne- og malelærer

se billedet til højre, kunstner Emmaloiuse!

Audonicon

Lørdag 20. September 10:00 

Autisme -

Kursus ved psykiater Jesper Schou, Helle 

Hagemann (helseeurytmilærer) 

og Dorthe Rosendahl (sprogformer) 

Menneskets bevidsthed og dermed verden 

og hele den måde, det mode

står i verden på, 

så samliv med andre, som i tidligere tider ville 

have været uden særlige problemer, 

tiltagende grad præges af autistiske 

vanskeligheder. Pris 500 kr, evt. 



AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13
10-14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
Se www.audoniconsbogsalg.dk

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15 (på skoledage) for østenden
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød,
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

Flyveren flyver ud hver fredag, men har du noget, du vil have med, skal du sende mig 

eller på FB. Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

RETTELSE VEDRØRENDE 

LEKTIEKLUB

I sidste flyver skrev jeg, at lektieklubben er 

åben mandag til torsdag. Der skulle have 

stået mandag

indsneget sig en forkert dato

vedrørende

viser, at man skal dobbelttjekke sine kilder

Audonicon-arrangementER:

Lørdag 20. September 10:00 - 17:00

- det moderne menneskes vilkår

Kursus ved psykiater Jesper Schou, Helle 

Hagemann (helseeurytmilærer) 

og Dorthe Rosendahl (sprogformer) 

Menneskets bevidsthed og dermed verden 

og hele den måde, det moderne menneske 

står i verden på, ændrer sig for flere og flere, 

så samliv med andre, som i tidligere tider ville 

været uden særlige problemer, i dag i 

tiltagende grad præges af autistiske 

vanskeligheder. Pris 500 kr, evt. reduktion.



AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
www.audoniconsbogsalg.dk eller kik ind!

marked hver fredag
15 (på skoledage) for østenden af 

hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød, ost, mælk, brød, kager osv.
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

mig det senest mandag på 

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

RETTELSE VEDRØRENDE 

LEKTIEKLUB mv.:

I sidste flyver skrev jeg, at lektieklubben er 

åben mandag til torsdag. Der skulle have 

mandag til fredag. Ligeledes havde der 

eget sig en forkert dato fra wikipedia

vedrørende Skotland. Beklager fejlene, som

viser, at man skal dobbelttjekke sine kilder!
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