
                         

    

   

BASAR-glæde Fotos: Bente

En lækker honningkage, uhmmm

Fiskedammen er meget populær, men også svær

Et par overskoleelever hygger sig

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske

Elever spiller bratsch.  Foto: Bente

  

JULEKoNCERT på 
søndag

Søndag	d.	14.	december	kl.	16.00	i	
Audonicons	sal	
traditionsrige	julekoncert.

Alle	skolens	musikudøvende	elever	glæder	
sig	til	at	spille	for	

Der	vil	blive	indlagt	en	pause	i	koncerten,	
hvor	man	kan	nyde
spiseligt	i	hyggeligt	samvær.

                       

-------

Santa lucia, santa lucia

Nu er det snart tid for Lucia
julestemning, pebernødder, og risiko for ild i 
håret. Men hvem var santa Lucia, og gik hun 
mon selv rundt med stearinlys på hovedet…

Santa Lucia var en kristen martyr fra Sicilien. 
Der findes forskellige legender o
men fælles er, at hun led døden, fordi
ikke ville giftes med en ikke
Endvidere rev hun sine øjne ud for ikke at 
fristes, men fik mirakuløst synet igen. Lucias 
helgendag er den 13. december, Luciadag. 
Skikken med Luciaoptog stamm
og dens oprindelse fortaber sig tilbage i tiden. 
Luciadag regnedes efter gammel skik for 
årets korteste (efter den julianske kalender), 
og Lucianat var en farlig nat, hvor hekse og 
troldtøj var på spil. Samtidig var det den dag, 
juletiden be
Svealand med en lysfest og optog med tre 
”stjernemænd”, der skulle forestille de tre vise 
mænd. Undertiden også en ung pige. Pigen 
med lysene
1700-tallet, og skulle oprindeligt forestill
jesusbarnet med en glorie om hovedet. Først i 
starten af 1900
hele Sverige, til Danmark kom den i 1944. Og 
Luciasangen? Det er såmænd en sømandsvise 
fra Napoli, der handler om bydelen Borga de 
Santa Lucia (dog ikke

Luciafesten 
kun har navnet 
helgeninde
……………………………

Fredagsgåden
holder juleferie

en Steiner
gætte med, og aflevere svaret i postkassen. 
Præmie til den, der har flest rigtige, 
lodtrækning. N
svar (med kildehenvisninger)

Svar senest	

Svar på sidste uges gåde
tænder først én kontakt, og lader den være 
tændt et stykke tid. Så slukker du den, tæn
der nummer to og går ovenpå. 
være én tændt lampe, en slukket lampe med 
KOLD pære og en slukket lampe med VARM 

pære!    

ntroposofiske institutioner 3. årgang Nr. 16

Morgensange næste	uge:
” Et	barn	er	født/	Det	kimer	nu”

I sultanens palads

Ugens	Citat:
”Udsæt ikke det gode til i morgen. I morgen 

er reserveret til 
Kollega, der i 

babuskaS storbørnsgruppe

Også i det kommende forår vil der være 
særlige aktiviteter for de ældste børn i 
Børnehuset. 'Storbørnsgruppen' giver 
børnene mulighed for både at knytte nye 
venskaber og udfordre sig selv på nye 
områder, og i 2015 er der 19 børn i gruppen.

Fra uge 4 er der storbørnsgruppe hver 
tirsdag formiddag frem til sommerferien. 
Forløbet begynder med motoriske aktiviteter 
indendørs, som Grete Bager og Tanja Eeg 
står for. Når foråret kommer, og vejret bliver 
mildere, vil der være ture ud af huset.

I børnehusets pædagogik handler skole-
parathed om børnenes motoriske, sociale og 
sansemæssige fundament, og ikke om tal og 
bogstaver. 

Ud fra de tibagemeldinger, der kommer fra 
forældre til tidligere Babuska-børn, er det
erfaringen, at denne tilgang tjener børnenes 
videre læringssituation rigtig godt.

Kilder: Børnehusets nyhedsbrev, Tina Lauridsen

ADVARSEL FRA NINTENDO

Både øjenlæger og spilproducenten 
Nintendo advarer mod, at børn udsættes for 
3D-film og 3D spil. Den franske sundheds-
styrelse anbefaler, at børn under 6 år slet 
ikke ser disse ting, da øjnene kan tage meget 
alvorlig skade. Også større børn op til 13 år 
bør moderere deres forbrug. 

Kilde: Berlingske tidende/b.dk, tak til Alim Witthof

JULEKoNCERT på 
søndag

Søndag	d.	14.	december	kl.	16.00	i	
Audonicons	sal	afholdes	 skolens	
traditionsrige	julekoncert.

Alle	skolens	musikudøvende	elever	glæder	
sig	til	at	spille	for	familie	og	venner.

Der	vil	blive	indlagt	en	pause	i	koncerten,	
hvor	man	kan	nyde kaffe,	the,	saft	og	lidt	
spiseligt	i	hyggeligt	samvær.

                            

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

Santa lucia, santa lucia

Nu er det snart tid for Lucia-optog, med 
julestemning, pebernødder, og risiko for ild i 
håret. Men hvem var santa Lucia, og gik hun 

selv rundt med stearinlys på hovedet…?

Santa Lucia var en kristen martyr fra Sicilien. 
Der findes forskellige legender om hende, 

lles er, at hun led døden, fordi hun 
ikke ville giftes med en ikke-kristen  mand. 
Endvidere rev hun sine øjne ud for ikke at 
fristes, men fik mirakuløst synet igen. Lucias 
helgendag er den 13. december, Luciadag. 
Skikken med Luciaoptog stammer fra Sverige 
og dens oprindelse fortaber sig tilbage i tiden. 
Luciadag regnedes efter gammel skik for 
årets korteste (efter den julianske kalender), 
og Lucianat var en farlig nat, hvor hekse og 
troldtøj var på spil. Samtidig var det den dag, 
juletiden begyndte. Det fejredes i det vestlige 
Svealand med en lysfest og optog med tre 
”stjernemænd”, der skulle forestille de tre vise 
mænd. Undertiden også en ung pige. Pigen 

ene på hovedet kom til fra Tyskland i 
tallet, og skulle oprindeligt forestille 

jesusbarnet med en glorie om hovedet. Først i 
starten af 1900-tallet blev skikken udbredt i 
hele Sverige, til Danmark kom den i 1944. Og 
Luciasangen? Det er såmænd en sømandsvise 
fra Napoli, der handler om bydelen Borga de 
Santa Lucia (dog ikke i den danske udgave). 

Luciafesten er altså en blanding af skikke, der 
kun har navnet tilfælles med den kristne 
helgeninde santa Lucia!                                                     
……………………………Kilde: Wikipedia.se med mere

Fredagsgåden…
holder juleferie. I stedet er der denne gang 

Steiner-quiz på bagsiden, hvor du kan 
gætte med, og aflevere svaret i postkassen. 
Præmie til den, der har flest rigtige, evt. 

dtrækning. Næste gang kommer de rigtige 
(med kildehenvisninger)!

senest	tirsdag,	hvis	du	vil	være	med!

Svar på sidste uges gåde (3 kontakter): Du 
tænder først én kontakt, og lader den være 
tændt et stykke tid. Så slukker du den, tæn-

nummer to og går ovenpå. Der vil nu 
n tændt lampe, en slukket lampe med 

KOLD pære og en slukket lampe med VARM 

    ViNDER: desværre ingen svar!

16 uge 50 12. Dec. 2014

Ugens	Citat:
Udsæt ikke det gode til i morgen. I morgen 

er reserveret til det ligegyldige”      
Kollega, der i flere år kæmpede mod kræft



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send 

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!    

UGENS flyverPROFIL

				 			

Navn:		Caroline	Møller	Hornum

Hvad	laver	du	på	skolen/i	børnehuset: 						
Jeg	går	i	6.	klasse	og	er	bedste	venner	med	
Signe	og	Andiya

Hvor og	hvornår	er	du	født: Jeg	er	født	25.
maj	2002	i	København.

Hvor	bor	du	nu:		På	Krakesvej	i	Stilling.

Hvad	er	din	livret:	Alt hvad min mor laver 
med feta.

Yndlingsbog:	 ”Thorgal”

Yndlingsmusik? ”2 cellos”

Yndlingsfilm? Harry	Potter

Hvad	er der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
At	jeg	har	en	speedbåd	i	garagen,	og	jeg	
sejler	stærkt!

Har	du	en	hobby? Svømning,	ridning	og	
cello

Yndlingsleg	eller	–spil? Blind-pind-mand,	
som	Signe	og	jeg	har	opfundet

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? 											
Alle	kender	hinanden	– vi	er	som	en	stor	
familie

Og	det	værste? At	male	med	vandfarve

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	En	jordomrejse	
med	Signe	og	min	søde	søster	Josefine

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen? 								
Lektiecaféen

Er	de	ren	særlig	oplevelse,	som	du	gerne	
vil	dele	med	fredagsflyverens	læsere?																			
I	efterårsferien	var	jeg	i	London	med	min	
familie.	Vi	så	blandt	andet	en	fantastisk	
udstilling	med	dinosaurer	i	naturlig	
størrelse

			 						

Den fantastiske 

om Rudolf Steiner”

7 skarpe spørgsmål om antroposofiens og 
Steinerskolernes grundlægger!
er der 3 muligheder. De to af disse er fri fantasi!

1. I landsbyskolen fik R
skarnsstreg,
Hvordan reagerede hans far?
A. Gav ham en 
B. Tog ham ud af skolen, og underviste ham 
C. Flyttede ham til skolen i Altdörfl, 16 km væk

2. Steiner mødte en enkelt gang filosoffen 
Nietzsche,
Hvordan tog Nietzsche imod ham?
A. Han takkede 
B. Han brokkede sig over den måde, han blev 
beskrevet på af Steiner
C. Han gjorde slet ingenting. Han havde mistet 
forstanden og stirrede blot ud

3. I 1913 mødte 
på café Louvre i Prag. Det var
A. Albert Einstein og Franz Kafka
B. Vladimir Lenin og Rosa Luxemburg
C. Ernest Hemingway og J.W. Goethe

4. Steiner
pædagogik i mange former. Selv fik han
A. Kun datteren Marie
B. Hele fem børn, en søn og fire døtre
C. Ingen børn, men fem stedbørn

5. Forfattere
talte med Steine
A. Steiners intense øjne distraherede ham
B. Zweig skelede, og det distra
C. Zweig ville
Steiner, der hverken røg eller drak

6. I begyndelsen blev den antroposofiske bevæ
gelse kaldt
A. Medlemmerne foretrak håndskrift frem
skrivemaskine
B. Medlemmerne
C. Kvinder kunne have
med mænd

7. Steiner 
A. I Weimars domkirke, v
B. I Goetheanums park
C. Steiner ville ikke tilbede
aske blev spredt over 

Skriv de rigtige svar (kun tal + bogstav) på en 
seddel med di
Voksne må også gerne være med!

Audon

Der er ingen arrangementer i næste
juleprogrammet i sidste nummer.

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

Overnatning søges
Fra den 5. til 8. marts vil der b
kurser samtidig i 
dage mangel på overnatningspladser. Er der 
mon nogle af Jer, som har plads til en 
overnattende gæst i de 3 nætter, så er I 
hjertelig velkomne til at henvende j
Dorthe Rosendahl: 
og tlf.: 86134543

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15  øst for salen, 
Alida og Tyge sælger økologiske kvalitets
fødevarer. Åbent 

Årets sidste flyver udkommer på torsdag

oget til flyveren, send det senest mandag til Bahnson@privat.dk - eller smid det i flyverens postkasse

fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

Den fantastiske ”hvem-ved-hvad 
om Rudolf Steiner”-quiz!!

skarpe spørgsmål om antroposofiens og 
Steinerskolernes grundlægger! Til hvert spørgsmål 
er der 3 muligheder. De to af disse er fri fantasi!

I landsbyskolen fik Rudolf skylden for en 
skarnsstreg, skolelærerens søn havde bedrevet. 
Hvordan reagerede hans far?

Gav ham en ordentlig endefuld
Tog ham ud af skolen, og underviste ham selv
Flyttede ham til skolen i Altdörfl, 16 km væk

Steiner mødte en enkelt gang filosoffen 
Nietzsche, som han har skrevet en bog om. 
Hvordan tog Nietzsche imod ham?

Han takkede for interessen og roste Steiner
Han brokkede sig over den måde, han blev 

beskrevet på af Steiner
Han gjorde slet ingenting. Han havde mistet 

forstanden og stirrede blot ud i luften

I 1913 mødte Steiner to kendte personligheder 
på café Louvre i Prag. Det var

Albert Einstein og Franz Kafka
Vladimir Lenin og Rosa Luxemburg
Ernest Hemingway og J.W. Goethe

Steiner beskæftigede sig med børn og 
pædagogik i mange former. Selv fik han

Kun datteren Marie Steiner
. Hele fem børn, en søn og fire døtre
. Ingen børn, men fem stedbørn

Forfatteren Stefan Zweig beskrev, at når han 
talte med Steiner, undgik han at se på Steiner fordi

Steiners intense øjne distraherede ham
Zweig skelede, og det distraherede Steiner
Zweig ville skjule sin sprit- og tobaksånde for 

Steiner, der hverken røg eller drak

I begyndelsen blev den antroposofiske bevæ-
lse kaldt ”emancipatorisk”. Det betød, at:
Medlemmerne foretrak håndskrift fremfor 

skrivemaskine
Medlemmerne gav hinanden hånden hele tiden
Kvinder kunne have ledende poster på lige fod 

med mænd

Steiner døde i 1925. Hvor er han begravet?
Weimars domkirke, ved siden af Goethe                   

I Goetheanums park, hvor ellers???                 
Steiner ville ikke tilbedes efter sin død, så hans 

blev spredt over det Ægæiske hav

Skriv de rigtige svar (kun tal + bogstav) på en 
el med dit navn og smid den i postkassen.

Voksne må også gerne være med!

I Den gamle by

Fredag d. 5 december, drog hele underskolen 
(minus Bh.kl
vi også sidste år.Det er en helt særlig oplevelse at 
tage 110 børn og 8 voksne afsted på engang. Vi 
fylder meget når vi går ned til bussen og 
tilsvarende, når vi går fra Den Gamle By og ned til 
Mølleparken, for at tag
forældre mødte os i Den Gamle By og vi delte os 
op, de største elever får lov at gå rundt selv, 
andre går i mindre grupper og det er hyggeligt at 
møde hinanden, lidt ligesom en rigtig gammel 
landsby.

Mit lille hold var så heldige at
rotte løbe ud på vandmøllen, tage en halv tur 
rundt i hjulet, inden den faldt i vandet og 
svømmede  ind under br
kunne se den. Senere prøvede vi julehuset, hvor 
man kan vælge mellem to døre: Tror på nisser 
eller tror ikke på nisser. På nisseloftet lå der et 
gammelt toiletsæde og lige da vi trådte ind af 
døren stak der et nissehoved op og  siden et til. 
Vi havde en dejlig dag sammen med børnene.

Tekst og fotos: 

På billederne

Foto af Rudolf Steiner fra
1889, da han begyndte at 
arbejde på udgivelsen af 
Goethes naturhistoriske 
værker i Weimar

onicon-arrangementER:

gen arrangementer i næste uge, se 
juleprogrammet i sidste nummer.

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

www.audoniconsbogsalg.dk

Overnatning søges
den 5. til 8. marts vil der blive holdt 3 

kurser samtidig i Audonicon. Derfor er der i de 
dage mangel på overnatningspladser. Er der 
mon nogle af Jer, som har plads til en 
overnattende gæst i de 3 nætter, så er I 

telig velkomne til at henvende jer til:
Dorthe Rosendahl: rosendahl@audonicon.dk 
og tlf.: 86134543

marked hver fredag
15  øst for salen, v/børnehuset). 

Alida og Tyge sælger økologiske kvalitets-
fødevarer. Åbent fredag på skoledage.

Årets sidste flyver udkommer på torsdag!

smid det i flyverens postkasse!

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

I Den gamle by

Fredag d. 5 december, drog hele underskolen 
(minus Bh.kl.) på tur til Den Gamle By. Det gjorde 
vi også sidste år.Det er en helt særlig oplevelse at 
tage 110 børn og 8 voksne afsted på engang. Vi 
fylder meget når vi går ned til bussen og 
tilsvarende, når vi går fra Den Gamle By og ned til 
Mølleparken, for at tage busserne hjem. Flere 
forældre mødte os i Den Gamle By og vi delte os 
op, de største elever får lov at gå rundt selv, 
andre går i mindre grupper og det er hyggeligt at 
møde hinanden, lidt ligesom en rigtig gammel 

Mit lille hold var så heldige at se en kæmpestor 
rotte løbe ud på vandmøllen, tage en halv tur 
rundt i hjulet, inden den faldt i vandet og 
svømmede  ind under broen, hvor vi ikke mere 

den. Senere prøvede vi julehuset, hvor 
man kan vælge mellem to døre: Tror på nisser 

ikke på nisser. På nisseloftet lå der et 
gammelt toiletsæde og lige da vi trådte ind af 
døren stak der et nissehoved op og  siden et til. 
Vi havde en dejlig dag sammen med børnene.

Tekst og fotos: Karin 4.kl

På billederne ovenfor ser man WC-nisserne!


	/                                   /

