
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner

………………………..

Af	Inuk	Rosing	Mygh		(vikar	for	Karin på	turen)

4.	 klasse	 skal	 senere	 på	 måneden	 på	
vikingetur	 til	 Bork	 Vikingehavn	 sammen	
med	 4.	 klasse	 fra	 Rudolf	 Steinerskolen	 i	
Silkeborg.

Som	 optakt	 til	 dette	 gik	 turen	 i	 onsdags	 til	
Silkeborg	 for	 at	 besøge	venskabsklassen	og	
overnatte	på	skolen.

Da	 vi	 ankom	 startede	 eleverne	 med	 at	
komme	 i	 blandede	 grupper.	 De	 skrev	
sætninger	 med	 runer,	 og	 oversatte	 de	
andres.

Derefter	 lavede	 de	 slyngning,	 slentring	 og	
formtegning. Slyngning	 er	 en	måde	at	 flette	
på,	 og	 det	 gode	 er,	 at	 man	 skal	 arbejde	
sammen	 to	 og	 to.	 Slentring	 kan	 laves	 alene	
eller	 sammen,	 også	 en	 måde	 at	 flette	 på.
Efter	 en	 omgang	 varm	 eftermiddagsmad	
opførte	 Silkeborgklassen	 "Balders	 død" for	
os	 i	 salen.	 De	 var	 virkeligt	 dygtige!
Resten	af	eftermiddagen	og	aftenen	var	der	
fri	 leg.	 Der	 var	 koglekamp,	 rundbold,	
parkour/stunt,	kortspil	m.m.

Til	 aftensmad	 stegte	 vi	 grøntsags-
pandekager over	bål,	som	man	kunne	putte	
dressing	 og	 grønt	 på.	 Der	 var	 også	
dessertpandekage	 med	 honning.
Klokken	21.30	var	alle	 i	 soveposerne	og	de	
(i	 hvert	 fald	 drengene)	 sov	 lige	 til	
klokken....5.40!	 Efter	 en	 god	 morgenmad	
med	friskbagte	boller,	æg	og	yoghurt,	gik	vi	
tur	 i	 det	 skønne	 bakkelandskab	 bag	 ved	
skolen.	 Vi	 rundede	 Gudenåen	 og	 kom	 forbi	
Gødvad	 Efterskole,	 hvor	 vi	 var	 inde	 at	 se	
deres	 stald	 med	 heste,	 grise	 og	 køer.
Som	afrundning	fik	vi	ris	i	karry,	m.	kylling.	

6.	klasse	 laver	varm	mad	hver	 torsdag	som	
kan	 købes	 af	 skolens	 elever.
Trætte	drog	vi	hjem	lidt	over	11.

Tak	 til Silkeborgklassens	 klasselærer	 Trine,	
som	havde	forberedt	aktiviteterne.

Tremånedersopgave

Herover:	
sammen	med	resten	af	ottende	klasse	deres	
tremånedersopgaver.
biografi	 om	 en	 person	 efter	 eget	 valg
skulle	 laves	både	en	 skriftlig	 (håndskrevet!)	
og	 en	 kunstnerisk	 besvarelse.	 Flyveren	
vender	tilbage	til	d
for	 at	 give	 et	 indtryk	 af	 bredden	 i	
opgavebesvarelserne
dem	 alle.	 De	 smukke,	 håndskrevne	 hæfter	
(hvordan	 gør	de,	 hvis	 de	 skriver	 forkert???)	
og	 de	 mange	 små	 kunstværker	 er	 der	
desværre	ikke	mulighed	
Estella:	John	Lennon	
Rasmus:	Napoleon	1.		
Sofia:	 Anne	 Frank	
Olivia:	 Jørn	
Zakarias:	Stephen	Hawking

                      

   

  Tre 

Vikinger med venskabsklasse
4.	klasse	på	besøg	i	Silkeborg

borg

                         

sansegynge

Sansegynger er blevet vældig populære! Sidste 
år fik Babuska
skolen! Nogen kalder dem også ”fuglerede
gynger”. Formålet med dem er selvfølgelig, at 
man skal lege og have det sjovt. Men sanse
gyngen har også en anden funktion.

Sansegyngen er en dansk opfindelse fra 200
Jeg har fået fo
hjælpe fysisk handicappede børn
balancen. At den hedder en 
hentyder nemlig til, at gyngens 
dimensioner fremm
kaldet vestibulærsansen). Hos børn med nedsat 
førlighed er denne 
den fremm
hvis mødre har været 
graviditeten, kan og
Hvis du bliver svimmel og skal kaste op efter en 
lille karruseltur

Balancesansen sidder i det indre øre og består 
af tre væskefyldte ringe, ikke helt ulig en gyro, 
det apparat, der holder f.eks. et fly i balance.
Balanceorganet kald
forresten også betydning for dit syn! 
Kilder: Gyldendals store lægebog, sansegy
Tak til Astrid Holmen Müller 

..Nedenfor: 

  

institutioner   3. årgang Nr. 33 u

I sultanens palads

GådeN
To prinser bejlede til en ægyptisk prinsesse. 
Prinsessen var ikke så vild med nogen af 
dem. Derfor stillede hun dem denne opgave: 
I skal ride ud til den store oase, en dagsrejse 
herfra, og tilbage hertil. Og 
kommer først gennem
har tabt! Prinserne red så ganske langsomt 
mod oasen, fulgt af en masse hoffolk. Da de 
langt om længe nåede oasen, var de begge
ved at dø af tørst, og løb
at drikke. Mens de drak, fik én af dem en idé, 
og styrtede tilbage, hvo
efter så man en hest med rytter forsvinde i 
galop. Hvilken idé havde prinsen fået?
Svar senest 
Fristen er forlænget 
læsere! Du kan også s

Sidste uges løsning: 
gang (lige antal) og er derfor på vej hjem
København. Hr. Grøn (ulige antal)  bor i 
Aalborg 

Vinder

Tremånedersopgave I 8. Kl.

Herover:	 Estella	 og	 Freja	 fremlagde	 tirsdag	
sammen	med	resten	af	ottende	klasse	deres	
tremånedersopgaver. Opgaven	var:	 Skriv	 en	
biografi	 om	 en	 person	 efter	 eget	 valg! Der	
skulle	 laves	både	en	 skriftlig	 (håndskrevet!)	
og	 en	 kunstnerisk	 besvarelse.	 Flyveren	
vender	tilbage	til	dette	i	næste	nummer,	men	
for	 at	 give	 et	 indtryk	 af	 bredden	 i	
opgavebesvarelserne,	 	 er	 hér en	 liste	 over	
dem	 alle.	 De	 smukke,	 håndskrevne	 hæfter	
(hvordan	 gør	de,	 hvis	 de	 skriver	 forkert???)	
og	 de	 mange	 små	 kunstværker	 er	 der	
desværre	ikke	mulighed	 for	at	gengive…	
Estella:	John	Lennon	ᴥ Freja:	Che	Guevara
Rasmus:	Napoleon	1.		(inkl.	spillefilm!)
Sofia:	 Anne	 Frank	 ᴥ Josephine:	 P.S.	 Krøyer	
Olivia:	 Jørn	 Utzon	 ᴥ Cassandra:	 Elisabeth	 1.	
Zakarias:	Stephen	Hawking

                         Tak til Estella for hjælp med billeder!

Tre 8660-drenge, som ser ud til at hygge sig!     

venskabsklasse
borg

Silkeborgskolen er både smuk i sig selv, 
og den ligger også smukt i kanten af 
skoven i det østlige Silkeborg. Til venstre 
fællesaktivitet i klasseværelset.

Husk arbejdsdag på lørdag
børnehuset

                       

sansegynge

Sansegynger er blevet vældig populære! Sidste 
abuska én, og nu er turen kommet til 

skolen! Nogen kalder dem også ”fuglerede-
gynger”. Formålet med dem er selvfølgelig, at 
man skal lege og have det sjovt. Men sanse-
gyngen har også en anden funktion.

Sansegyngen er en dansk opfindelse fra 2001. 
Jeg har fået fortalt, at den er udformet for at 

fysisk handicappede børn med at styrke 
. At den hedder en sanse-gynge 

hentyder nemlig til, at gyngens bevægelser i 3 
dimensioner fremmer balancesansen (også 
kaldet vestibulærsansen). Hos børn med nedsat 

ghed er denne sans mindre udviklet, da 
den fremmes, når børn leger og tumler. Børn, 
hvis mødre har været måttet ligge ned under 
graviditeten, kan også have balanceproblemer. 
Hvis du bliver svimmel og skal kaste op efter en 
lille karruseltur, så véd du, hvordan det føles!

Balancesansen sidder i det indre øre og består 
af tre væskefyldte ringe, ikke helt ulig en gyro, 
det apparat, der holder f.eks. et fly i balance.
Balanceorganet kaldes også ”labyrinten” og har 

resten også betydning for dit syn!         
Kilder: Gyldendals store lægebog, sansegynge.dk
Tak til Astrid Holmen Müller                     

Nedenfor: Babuskas sansegynge etableres -

uge 19 6. maj 2015

GådeN: to prinser
To prinser bejlede til en ægyptisk prinsesse. 
Prinsessen var ikke så vild med nogen af 
dem. Derfor stillede hun dem denne opgave: 
I skal ride ud til den store oase, en dagsrejse 
herfra, og tilbage hertil. Og den, hvis hest 
kommer først gennem porten til mit palads, 
har tabt! Prinserne red så ganske langsomt 
mod oasen, fulgt af en masse hoffolk. Da de 
langt om længe nåede oasen, var de begge
ved at dø af tørst, og løb hen til brønden for 
at drikke. Mens de drak, fik én af dem en idé, 
og styrtede tilbage, hvor hestene stod. Kort 
efter så man en hest med rytter forsvinde i 

Hvilken idé havde prinsen fået?
Svar senest mandag 8.30, hvis du vil være med

risten er forlænget på opfordring fra nogle 
Du kan også svare pr. sms eller e-mail!   

Sidste uges løsning: Fru Brun flyver for 10. 
gang (lige antal) og er derfor på vej hjem til 

øbenhavn. Hr. Grøn (ulige antal)  bor i 
Aalborg ! 

Vinder:  Simone, 7. kl.

Husk arbejdsdag på lørdag i 
børnehuset!



DEADLINE: Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest

eller brug postkassen ved lærerværelset på skolen  

Velkommen til 

af	Iben	Munk

At	 afholde	 majfest	 med	 dans	 om	 den	
løvpyntede
hedensk	 tradition,	 hvor	 man	 fejrede	
sommerens	 komme.	 Senere	 videreførte	 de	
kristne	 den,	 som	 en	 fest	 til	 ære	 for	 Johannes	
Døberen.

I	 Danmark	 er	 traditionen	 veget	 til	 fordel	 for	
sankthansbålet	 som	også,	 i	den	kristne	 tro,	e
en	 fejring	af	 Johannes	Døberen.	 I	visse	dele	af	
landet,	 bl.a.	 Sydhimmerland,	 Strynø	 og	
Avernakø	 følger	 man	 dog	 stadig	 den	 gamle	
tradition	og	rejser	majstangen	pinsedag.

I	 flere	 af	 vores	 nabolande,	 f.eks.	 Sverige	 og	
Tyskland	 er	 dansen	 om	 majstangen	 stadig
meget	udbredt.

På	 Rudolf	 Steiner	 skolen	 her	 i	 Skanderborg	
holder	vi	
fast	 punkt	 på	 programmet	 til	 vores	 årlige	
majfest.	Som	regel	er	det	vores	5.	kl	der	danser	
omkring	 stangen,	 der	 er	 pyntet	 med	
lysegrønne	bøgegrene,	
og	hvide	bånd	 i	 forskellige	kombinationer.	Til	
dansen	spiller	ældre	elever	og	lærere.

Ud	over	dansen	om	majstangen,	optræder	7.
med	 folkedans,	 som	 er	 en	 fast	 del	 af	
undervisningen	i	7.

Efter	 dansen	 vil	 klasserne	 åbne	 deres	 b
hvor	 der	 tilbydes	 alverdens	 ting	 og	 sager,	 fra	
spiselige	 lækkerier	 til	 loppemarked,	 ¨kast	 til	
dåse¨	og	andre	fornøjelser.

For	skolens	elever	er	det	en	dejlig	festdag	med	
dans	 og	 højt	 forårshumør.	 De	 nyder	 helt	
sikkert	 også	 at	 have	 boder	 hvor	 overskud
går	til	de	enkelte	klassekasser.

I	 det	 hele	 taget	 er	 det	 blevet	 en	 af	 skolens	
elskede	 traditioner	 hvor	 fællesskabet	 og	
samværet	er	i	højsæde	og	hvor	vi	meget	gerne	
invitere	gæster	indenfor.	I	de	sidste	par	år	har	
vi	holdt	Åbent	hus	sammen	med	vores	maj
da	 det	 er	 en	 god	 lejlighed	 til	 at	 få	 en	
fornemmelse	af	stemningen	på	skolen.

Dansen	 begynder	 kl	 10.15,	 men	 allerede	 kl	
8.00	er	man	velkommen	 til	 at	 komme,	da	der	
fra	 kl	 8.00	
kan	 man	 besøge	 klasserne	 og	 overvære	
hvord

					

Ugens flyverprofil

Navn:	Jens	Matthiesen

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg går i 7. klasse

Hvor	og	hvornår	er	du født?	Jeg er født på 
Skejby Sygehus den 29. oktober 2001 
klokken halv fire

Hvor bor	du	nu?	Uden	for	Skanderborg	i	et	
område	som	hedder	Forlev	ved	en	by	som	
hedder	Mesing.

Hvad	er	din	livret?	Cæsar-salat

Yndlingsmusik?	The	Beatles	og	popmusik.

Yndlingsbog: ”De	sorte	symboler”	af	Nick	
Clausen.

Yndlingsfilm:	”Den	hundredeårige	som	
kravlede	ud	af	vinduet	og	forsvandt”	– en	
rigtig	god	svensk	film.

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd dom	dig?	
Jeg	har	gået	30	km	i	Schweiz	på	en	
spejdertur.

Har	du	en	hobby eller	sport? At	lave	
modeller	og	tage	billeder	og	at	køre	
mountainbike.

Yndlingsleg	/-spil?		Mørkegemme!

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?  Når	vi	
laver	fælles	ting.

Og	det	værste?	Det	ved	jeg	ikke.

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Amazon-
regnskoven	i	Sydamerika.

Har	du	et	yndlingssted på	skolen?	Omme	
bag	skolen.

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	
dele	med	flyverens	læsere?	At	lave	
sneboldkamp	i	1880	m’s	højde	om	
sommeren	i	Kandersteg	i	Schweiz!	

-----------------------------------------------------------

Magi i luften
Mangler du underholdning til en festlig 
lejlighed, så tilbyder jeg at komme og trylle 
for jer. F.eks. til børnefødselsdagen eller 
konfirmationen. Mvh. Markus Eeg, 2 vg.

For nærmere aftale
Ring eller skriv: 2048 1768 eller 
markuseeg@gmail.com. 

Morgensang	næste	uge:

”Nu	lyser	løv	i	lunde”

    

   

AUDONICON:

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
fredag 10-14 . Se 

Find dine passioner
16/5 og d. 28/6 kl. 9.30
Tilmelding 
25776774. 
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Muli
køb af frokost (80 kr

Kursus i "Bevidst Bevægelse" 
v/Zidsel Rosing lørdag d. 30. maj på Audonicon
Se mere på 

HUSK Øko
mellem salen og børnehuset.

OBS: Åben DAG på Hertha

Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg

ved lærerværelset på skolen     Ansvarsh. Redaktør og udgiver:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Velkommen til MAJFEST! 

af	Iben	Munk

At	 afholde	 majfest	 med	 dans	 om	 den	
løvpyntede majstang	er	oprindeligt	en	gammel	
hedensk	 tradition,	 hvor	 man	 fejrede	
sommerens	 komme.	 Senere	 videreførte	 de	
kristne	 den,	 som	 en	 fest	 til	 ære	 for	 Johannes	
Døberen.

I	 Danmark	 er	 traditionen	 veget	 til	 fordel	 for	
sankthansbålet	 som	også,	 i	den	kristne	 tro,	er	
en	 fejring	af	 Johannes	Døberen.	 I	visse	dele	af	
landet,	 bl.a.	 Sydhimmerland,	 Strynø	 og	
Avernakø	 følger	 man	 dog	 stadig	 den	 gamle	
tradition	og	rejser	majstangen	pinsedag.

I	 flere	 af	 vores	 nabolande,	 f.eks.	 Sverige	 og	
Tyskland	 er	 dansen	 om	 majstangen	 stadig
meget	udbredt.

På	 Rudolf	 Steiner	 skolen	 her	 i	 Skanderborg	
holder	vi	meget	af	denne	tradition, og	det	er	et	
fast	 punkt	 på	 programmet	 til	 vores	 årlige	
majfest.	Som	regel	er	det	vores	5.	kl	der	danser	
omkring	 stangen,	 der	 er	 pyntet	 med	
lysegrønne	bøgegrene,	imens	de	fletter	de	røde	
og	hvide	bånd	 i	 forskellige	kombinationer.	Til	
dansen	spiller	ældre	elever	og	lærere.

Ud	over	dansen	om	majstangen,	optræder	7. kl	
med	 folkedans,	 som	 er	 en	 fast	 del	 af	
undervisningen	i	7. kl.

Efter	 dansen	 vil	 klasserne	 åbne	 deres	 boder,	
hvor	 der	 tilbydes	 alverdens	 ting	 og	 sager,	 fra	
spiselige	 lækkerier	 til	 loppemarked,	 ¨kast	 til	
dåse¨	og	andre	fornøjelser.

For	skolens	elever	er	det	en	dejlig	festdag	med	
dans	 og	 højt	 forårshumør.	 De	 nyder	 helt	
sikkert	 også	 at	 have	 boder	 hvor	 overskuddet	
går	til	de	enkelte	klassekasser.

I	 det	 hele	 taget	 er	 det	 blevet	 en	 af	 skolens	
elskede	 traditioner	 hvor	 fællesskabet	 og	
samværet	er	i	højsæde	og	hvor	vi	meget	gerne	
invitere	gæster	indenfor.	I	de	sidste	par	år	har	
vi	holdt	Åbent	hus	sammen	med	vores	majfest,	
da	 det	 er	 en	 god	 lejlighed	 til	 at	 få	 en	
fornemmelse	af	stemningen	på	skolen.

Dansen	 begynder	 kl	 10.15,	 men	 allerede	 kl	
8.00	er	man	velkommen	 til	 at	 komme,	da	der	
fra	 kl	 8.00	– 10.00	er	 åben	 undervisning.	Her	
kan	 man	 besøge	 klasserne	 og	 overvære	
hvordan	en	undervisningstime	kan	forløbe.

				

Relationskompetence og 
samtalens kunst
2 dages basiskursus for pædagoger og 
lærere      

Ny efteruddannelse til efteråret:
Samtalepraktiker i det 
pædagogiske arbejde
Kursusrække samt træningsforløb

Lauesen og Lauritsen
Lotte Juul Lauesen             Tina Laurit
www.inter
Tlf. 30270799                    

Læs mere på 

Ugens	Citat:
biodynamisk	landmand	graver
kohorn	
det	jo	ikke	for	at	lave	en	opvisning	af,	
hvor	skør	man	kan	være
det	virker.	Både	i	forhold	til	smagen,	
sundheden	og	naturen”	

Klaus	Loehr
foreningen	for	biodynamisk	jordbrug,	i	
interview,	Weekendavisen	30.04.2015

AUDONICON:

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, 
14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

Find dine passioner
16/5 og d. 28/6 kl. 9.30-16.30 . 
Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller sms 
25776774. Se direktoer-dating.dk.
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Mulighed for 
køb af frokost (80 kr)

Kursus i "Bevidst Bevægelse" 
v/Zidsel Rosing lørdag d. 30. maj på Audonicon.
Se mere på kinesiologi-behandling.dk/kurser

HUSK Øko-marked hver fredag
mellem salen og børnehuset.

OBS: Åben DAG på Hertha 9. maj 11 – 16.30

Send indlæg til Bahnson@privat.dk

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Relationskompetence og 
samtalens kunst
2 dages basiskursus for pædagoger og 

      Silkeborg d. 6. og 7. maj 2015

Ny efteruddannelse til efteråret:
Samtalepraktiker i det 
pædagogiske arbejde
Kursusrække samt træningsforløb

Lauesen og Lauritsen
Lotte Juul Lauesen             Tina Lauritsen
www.inter-mezzo.dk   www.tinalauritsen.dk
Tlf. 30270799                    Tlf. 50504816

Læs mere på    www.tinalauritsen.dk    

Ugens	Citat: ”Når	man	som	
biodynamisk	landmand	graver
kohorn	med	kogødning	ned	i	jorden,	er	
det	jo	ikke	for	at	lave	en	opvisning	af,	
hvor	skør	man	kan	være.	Det	er	jo,	fordi
det	virker.	Både	i	forhold	til	smagen,	
sundheden	og	naturen”	

Klaus	Loehr-Petersen	, talsmand	for	
foreningen	for	biodynamisk	jordbrug,	i	
interview,	Weekendavisen	30.04.2015


