
                         

    

Audonicons bogsalg - Helles hygge
Audonicon ligger der en lille boghandel, der også sælger andre spændende ting… Fint, 

håndlavet legetøj, lys, kort, kalendere, Weleda-produkter 

Hér sidder Helle Gewecke hver dag klar til at hjæ

eller interesserer dig for antroposofi, er det virkelig et besøg værd. 

lukker sig om én. Her er bøger om alt mellem himmel og jord. N

antroposofiske temaer, heriblandt Steiners egne

spørger pænt om lov, kan man også komme ind og se Audonicons bibliotekssal lige ved siden af 

– et nærmest magisk smukt rum, også med bøger fra gulv til loft, 

Åbningstiderne i bogsalget kan du se bag på flyveren. Bemæ

Audonicon, gør det gratis og frivilligt, dog undtagen 

“Boghulen” til venstre, biblioteket til højre   

NYHED!!! 

Skriv svaret 

Så er du med i konkurrencen om lækker økologisk 

PS. Du må også gerne lægge forslag,

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske 

Stolte michaelsriddere
Bente har taget disse herlige billeder 

Michael

Én for alle – alle for én!

                       

------HVORFOR NU 

Møllen er væk 

Vi forstår ikke et kvæk!

Hér ser man de sørgelige rester af møllen, 

der indt

Babuskas 

Jo, fortæller Neil Samaraw

arbejdsdagen i børnehuset ville vi efterse 

træværket, og fandt ud af, at det hele var 

pilråddent. Så måtte vi desværre vælte 

hele overdelen af møllen, inden den

væltede af sig selv. 

Og hvad

rester danne grundlag for et  flot 

udkigstårn eller lignende 

Ugens	Citat:

”Livet er som et puslespil, hvor der hele 
tiden mangler en brik

Fredagsgåden

En bybus nr 21 er på vej mod Højvangen 

med 3

passagerer af. V

af. Ingen står på

mange mennesker er de


Svar på sidste uges gåde

- Den går ind under den varme hane!

Helles hyggelige hule! Ovre på 

ligger der en lille boghandel, der også sælger andre spændende ting… Fint, 

produkter og lækkert økologisk slik, ikke mindst! 

cke hver dag klar til at hjælpe den besøgende. Hvis du kan lide bøger, 

eller interesserer dig for antroposofi, er det virkelig et besøg værd. Reoler med bøger nærmest 

lukker sig om én. Her er bøger om alt mellem himmel og jord. Naturligvis mange med 

antroposofiske temaer, heriblandt Steiners egne værker – og også mange andre. Hvis man 

spørger pænt om lov, kan man også komme ind og se Audonicons bibliotekssal lige ved siden af 

d bøger fra gulv til loft, dog uden at virke overfyldt. 

e bag på flyveren. Bemærk, at alle, der arbejder på 

s og frivilligt, dog undtagen cateringfirmaet, der lejer sig ind i kælderen.

NYHED!!! Præmiekonkurrence: Har du gættet fredagsgåden?

kriv svaret + dit navn på en seddel, og læg den i kassen, der hænger 

å er du med i konkurrencen om lækker økologisk chokolade

PS. Du må også gerne lægge forslag, indlæg, annoncer, selv klager til 

ntroposofiske institutioner 3. årgang Nr

Stolte michaelsriddere
Bente har taget disse herlige billeder til Babuskas 

Michaelsfest mandag den 29. september!

                            

HVORFOR NU DET???--------

Møllen er væk -

Vi forstår ikke et kvæk!

Hér ser man de sørgelige rester af møllen, 

der indtil nu har været børnehuset 

Babuskas stolte vartegn. Hvad er der sket? 

Jo, fortæller Neil Samarawera, på 

arbejdsdagen i børnehuset ville vi efterse 

træværket, og fandt ud af, at det hele var 

pilråddent. Så måtte vi desværre vælte 

e overdelen af møllen, inden den

væltede af sig selv. 

Og hvad så nu? Måske kan de sørgelig 

rester danne grundlag for et  flot 

udkigstårn eller lignende – vi får se!  

Ugens	Citat:

Livet er som et puslespil, hvor der hele 
tiden mangler en brik”.    Anonym

Fredagsgåden

En bybus nr 21 er på vej mod Højvangen 

med 30 passsagerer. Ved Statoil står 16 

passagerer af. Ved svømmehallen står 9 

Ingen står på nogen af stederne. Hvor 

mange mennesker er der nu i bussen?


Svar på sidste uges gåde (”hønen fryser”): 

Den går ind under den varme hane!

Har du gættet fredagsgåden?

, der hænger ved lærerværelset.   

chokolade fra Audonicons bogsalg!!     

klager til fredagsflyveren i kassen!

r. 7 uge 40 3.okt.2014



DEADLINE: Har du noget, du vil have med

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!    

UGENS flyverPROFIL

Navn:		Lars	Thetmark

Hvad	laver	du	i	RSS/Babuska/Audonicon:

Far	til tre	piger,	der	alle	er	gået	ud	med	

”studenterhuen”	hér	fra	stedet.	Og	lærer	i	

overskolen,	ikke	mindst.

Hvornår	er	du	født:		6.	juni	1958	i	Gladsaxe									

Hvor	bor	du	nu:		Korsvejen,	 Skanderborg

Hvad	er	din	livret:	Al sund mad

Yndlingsbog: Vredens	druer	af	J.	Steinbeck.

Yndlingsfilm? ”Dykkerklokken	og	

sommerfuglen” af	Julian	Schnabel

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

Jeg	har	et	tæt	forhold	til	Morten	Vægter,	der	

besøger	børnehuset	hvert	efterår.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?At alle 

børn og alle forældre er her, fordi de ønsker 

at være her – på netop vores skole!

Og	det	værste? Det	var	vanskeligere…	når	

der	er	for	meget	sygdom	i	elevflokken,	så	

savner	jeg	dem.	Og	når	vejret	er	så	godt,	at	

det	er	en	kamp	at	undervise	de	glade	og	

solskinshungrende	elever!																	

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Zambia.	Jeg	

boede	der	for	længe	siden	og	ville	elske	at	

komme	tilbage	og	sige	”Mulli	bwaaz”

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen?	Når	

jeg	står på	lærerværelset,	og	vinduerne	er	

åbne,	og	alle	de	glade	børnestemmer	og	

deres	latter	trænger	ind.

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere?Jeg kørte	

engang	gennem	Botswana	i	Afrika,	Med	på	

vores	lille	safari	var	vores	venner.	Senere	

blev	jeg	deres	børns	lærer	hér	på	stedet.	Vi	

kendte	ikke	hinanden	inden	Afrika.	Verden	

er	så	stor	og	så	overskuelig	alligevel.

Morgensang næste uge:

Det lysner over agres felt

hvor sløve plovspand kravle

Det sortner over 

med sol på kirkegavle

Vel, ræk mig da, o efterår

en gravensten

af bækken ved min faders gård

og mulden i hans ager

Og bag mig sol, og blød mig regn, 

jeg plukker mine nødder, 

og trasker langs et brombærhegn, 

med plovmuld under fødder! 

* En g

Denne 

gavmilde efterår

digter Ludvig Holstein i 

Når jeg hør

nøddetræerne omkring sko

plukke eller opsamle fine friske hasselnødde

Og på, 

naturens gratis

at gå ned og købe færdigpakkede, industrielt 

behandlede varer i supermar

fin ting at gøre 

Sanser

I 4.kl arbejder vi i øjeblikket med mennesker og 

dyr. I den forløbne uge har vi udfordret vores 

sanser, når vi ikke kan se noget.

Vi har prøvet at mærke med vores hænder på 

ting fra naturen og 

ting vi kender, når vi lige giver os tid til at tie 

stille og mærke. 

En anden øvelser er at finde et træ, ma

mærket på, men ikke set. 

få bind for øjnene og føre hinanden rundt 

mellem træerne, for ti

finde sit træ.

  

I " Psykolognyt" stod for nylig,

får lov at

netop

ting

ARBEJDE TILBYDES:

Vi i 2. Videregående skal til at samle penge 

ind til vores kunstrejse i 3. videregående, og 

vil derfor gerne arbejde for dem.

klasserengøring, 

børnepasning, servering (til f.eks. fester) osv.

Hvis I har brug for en hjælpend

kontaktes på tlf. 

50240287 (Mirko)

- De venligste hilsner fra 2. videregående

Rudolf Steiners liv 

Foredrag 
Rosenvangs Allé 251, 

Rudolf Steiner
situation
vej, oplevede han, at tiden havde brug for en 
kulturel fornyelse til overvindelse af tidens 
materialisme og nyttefilosofi

Audonicon

Den antroposofiske vej 

Foredrag v. Niels Henrik Nielsen. 

En af vanskelighederne ved den antropo

sofiske erkendelsesvej er, at den ikke 

umiddelbart er til at få ø

afhænger fremskridte

dybtgående sjælelig 

noget, der ikke nødvendigvis er hverken let 

eller behageligt.Er

Steiner har gjort det så vanskeligt for os? 

Forståelsen af netop dette spørgsmål kan 

blive det første virkelige skridt på vejen.

- Se flere arrangementer på www.aud



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 af 
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød,
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

have med, skal du sende mig det senest mandag på Bahnson@privat.dk

fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

Morgensang næste uge:

Det lysner over agres felt, 

vor sløve plovspand kravle. 

et sortner over Storebælt

ed sol på kirkegavle

Vel, ræk mig da, o efterår, 

n gravensten* der smager

f bækken ved min faders gård

g mulden i hans ager

Og bag mig sol, og blød mig regn, 

jeg plukker mine nødder, 

og trasker langs et brombærhegn, 

med plovmuld under fødder! 

En gravensten = Et gråstenæble

Denne smukke hyldest til det omskiftelige og 

gavmilde efterår er skrevet af den sjællandske 

digter Ludvig Holstein i 1915. 

Når jeg hører den, kommer jeg til at tænke på 

nøddetræerne omkring skolen, hvor man kan 

plukke eller opsamle fine friske hasselnødder. 

på, hvor tilfredsstillende det er at udnytte 

naturens gratis gaver her i efteråret, i stedet for 

at gå ned og købe færdigpakkede, industrielt 

behandlede varer i supermarkedet. Det er da en 

fin ting at gøre sammen med sine børn!!

anser I 4. klasse

I 4.kl arbejder vi i øjeblikket med mennesker og 

dyr. I den forløbne uge har vi udfordret vores 

sanser, når vi ikke kan se noget.

Vi har prøvet at mærke med vores hænder på 

ting fra naturen og finder ud af at der er mange 

ting vi kender, når vi lige giver os tid til at tie 

stille og mærke. 

En anden øvelser er at finde et træ, man har 

mærket på, men ikke set. Børnene skiftes til at 

få bind for øjnene og føre hinanden rundt 

mellem træerne, for til sidst at få lov at se og 

finde sit træ.

I " Psykolognyt" stod for nylig, at små børn som 

får lov at lege med IPads, kommer til at mangle 

netop dette, at kunne mærke og genkende

ting med fingrene.     /Karin, 4. klasse

Grøn genvej
Til børnehusets arbejdsdag forrige weekend 

blev der lavet en lille sti f

låge og hen til A

så man kan trippe afsted

blive kørt over. Måske det var en god ide at 

skrive om i flyveren, så også skolebørnene 

kender hemmeligheden :)

Det er hermed gjort! 

Plovspand, 1936

ARBEJDE TILBYDES:

Videregående skal til at samle penge 

ind til vores kunstrejse i 3. videregående, og 

vil derfor gerne arbejde for dem. Vi tilbyder:  

klasserengøring, havearbejde, huslige ting, 

børnepasning, servering (til f.eks. fester) osv.

har brug for en hjælpende hånd, kan vi 

tes på tlf. 53250892 (Julie) eller 

50240287 (Mirko)

De venligste hilsner fra 2. videregående

Rudolf Steiners liv og virke        

Foredrag 7. okt. i Antroposofisk selskab, 
Rosenvangs Allé 251, Højbjerg:

Rudolf Steiner i samtidens kulturelle 
situation. Da Rudolf Steiner fandt sin egen 
vej, oplevede han, at tiden havde brug for en 
kulturel fornyelse til overvindelse af tidens 
materialisme og nyttefilosofi.

Audonicon-arrangementER:

Den antroposofiske vej - Frihed og kærlighed

Foredrag v. Niels Henrik Nielsen. 8/10 19.30

nskelighederne ved den antropo-

sofiske erkendelsesvej er, at den ikke 

bart er til at få øje på. Samtidig 

afhænger fremskridtene i høj grad af en 

dybtgående sjælelig og moralsk udvikling,

noget, der ikke nødvendigvis er hverken let 

eller behageligt.Er der grunde til, at Rudolf 

ner har gjort det så vanskeligt for os? 

Forståelsen af netop dette spørgsmål kan 

blive det første virkelige skridt på vejen.

Se flere arrangementer på www.audonicon.dk



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!!

Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Grøn genvej         
Til børnehusets arbejdsdag forrige weekend 

blev der lavet en lille sti fra børnehusets 

låge og hen til Audonicons parkeringsplads, 

så man kan trippe afsted uden frygt for at 

blive kørt over. Måske det var en god ide at 

skrive om i flyveren, så også skolebørnene 

kender hemmeligheden :)  /Tanja, Babuska  

Det er hermed gjort!  Red.


	/                                   /

