
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Velkommen	 til	 nye	 og	 gamle	 læsere!
Fællesflyveren	 (blandt	 venner	 bare	
"flyveren")	 er	 et	 lille	 nyhedsbrev,	 der	
udkommer	 hér	 i	 Skanderborg	 en	 gang	 om	
ugen.	 På	 steinerskolen	 på	 papir,	 i	
børnehuset	 Babuska	 og	 til	 andre	
interesserede	 elektronisk. Desuden	 lægger	
Audonicon	alle	numre	på	deres	hjemmeside	
audonicon.dk,	 så	 gamle	 numre	 kan	 findes	
dér.	

Formålet	 med	 "flyveren"	 er	 at	 fortælle	 om	
aktuelle	 begivenheder	 på	 skolen,	 i	
børnehuset	 og	 på	 Audonicon. Derudover	
forsøger	flyveren at	 	gå	lidt	bag	om det,	der	
foregår	 – hvorfor	 er	 det	 lige,	 at	 vi	 gør	
tingene,	som	vi	gør?

Et	par	faste	indslag	– som	vistnok	er	de	mest	
populære	hos	læserne	– er	flyverprofilen	og	
ugens	 gåde.	 Og	 endelig	 er	 der	 lidt	 løst	 og	
fast,	 som	 flyveren	 har	 lyst	 til	 at	 fortælle	 	 -
gerne	 på	 en	 lidt	 uhøjtidelig	 måde.	 Alle er	
velkomne til	at	bidrage med	stof	til	flyveren.
Det	kræver	absolut	ingen	forudsætninger	af	
skrive	 i	 flyveren,	 det	 skal	 blot	 være	
vedkommende	for	læserne. 

Hilsen	Stig,	redaktør.

Ny	lærer	i	1.	klasse
Jeg	 hedder	Martin	 Reiter	 Edelberg,	 er	 34	 år	
og	bor	sammen	med	min	kæreste	i	Gedved,	en	
lille	 by	mellem	Horsens	 og	 Skanderborg.	 Jeg	
kommer	oprindelig	fra	Vejle,	hvor	jeg	er	født	
og	opvokset.	Jeg	har	altid	interesseret	mig	for	
samspillet	 mellem	mennesket	 og	 naturen	 og	
har	 uddannet	 mig	 indenfor	 fagene	
antropologi	 og	 humanøkologi	 uden	 helt	 at	
vide,	hvad	jeg	ville	med	det.	Ved	siden	af	mine	
studier,	har	jeg	altid	spillet	musik	og	sunget	i	
kor	 i	 mange	 forskellige	 sammenhænge.

I	 efteråret	 2012	 var	 jeg	 så	 heldig	 at	 blive	
tilbudt	 et	 barselsvikariat	 på	 Steinerskolen	 i	
Vejle.	Det	blev	min	vej	 ind	i	antroposofien	og	
steinerpædagogikken,	 og	 det	 er	 jeg	 meget	
taknemmelig	 for.	 Nu	 er	 jeg	 så	 startet	 som	
lærer	 for	 den	nye	1.klasse	på	 Steinerskolen	 i	
Skanderborg	 og	 jeg	 ser	 meget	 frem	 til	 at	
undervise	 16	 dejlige	 børn,	 følge	 deres	
udvikling	 og	 selv	 udvikle	 mig	 som	 lærer	
gennem	de	næste	mange	år.

Vuggestue
Vuggestuen	bliver	10	år	i	august	i	år.	Det	
fejres	til	Babuskas'	arbejdsdag	lørdag	den	
19.	 september	 med	 en	 stor	 kage	 kl.	 14.	
Alle	er	velkomne.

								

							

								

    

Velkommen	
ombord!

Martin er lærer for den nye første klasse. Til 

venstre præsenterer han sig selv.

ma

n                          

Vers og recitation

Noget af det
traditionen med at sige vers
recitationerne til morgensangen
er egentlig formålet med det? Jeg har spurgt 
overskolelærer Lars Thetmark:

Det er for at sætte
skoledagen og hvad den indeholder, og 
almen-dagen.
Mine grunde til at fortsætte med at indlede 
dagen, som vi gør på skolen, bygger på 
erfaringer, jeg har gjort mig, og på at jeg har 
overtaget en tradition. Derudover har vi en 
pædagogik, 
læreren mødes og samles om "et vers", et 
digt, en morgensang eller en eller anden 
form for nærværs
øvelse.
Jeg ser rigtig mange grunde og årsager til at 
gøre dette: Det styrker at mødes, samles og 
gøre dette i et fællesskab (særligt i disse 
fællesskabsløse tider), det styrker nærvær og 
koncentrationen, det styrker hukommelse 
enormt, det vækker nysgerrighed over for 
ordets mange betydninger, billeder dannes, 
begrebet formes, ordklasserne øves og 
sættes i 
belastende for den enkelte elev eller kræver 
nogen form for intellektuel kapacitet, da det 
sker i et fælles rum og derfor ikke lagres 
under " must do"
"easy to do". 
belaster deres harddisk
recitationerne
sms'er eller mails hvor elever spørger til en 
gammel recitation..
husker den ikke fra morgen til morgen med 
deres vågne bevidsthed, men den ligger 
dvale og dukker frem 1000 år senere. Det er 
med andre ord bevidsthedskabende

Tak til Lars Thetmark

nstitutioner   4. årgang Nr. 1 uge 35  

I sultanens palads

Gåden: ugeavisen
Hver tirsdag får vi en tyk ugeavis med lidt 
lokale nyheder og en masse reklamer. I 
sidste uge var vores ugeavis på 64 sider. 
Dagen efter, at vi fik avisen, ville Kasper 
gerne male med vandfarve. Så tog vi 
midtersiderne ud af ugeavisen og lagde 
under, for i
plettede avispapir væk. Lidt efter ringede en 
bekendt og sagde: ”Har I set, min lille Lise er 
i ugeavisen. Der er et billede af hende på 
side 35!” 
stadig i vores ugeavis

Spørgsmål 2: Hvad nu, hvis avisen havde 
været på 66 sider? 

LØSNINGEN STÅR PÅ BAGSIDEN! 

Vuggestue-jubilæum
Vuggestuen	bliver	10	år	i	august	i	år.	Det	
fejres	til	Babuskas'	arbejdsdag	lørdag	den	
19.	 september	 med	 en	 stor	 kage	 kl.	 14.	
Alle	er	velkomne. 		(fotos:	Bente	F.	Madsen)

								

							En	glad	Svenne	i	Babuskas	vuggestue

								

Velkommen	 Johanne og de andre skal fejre jubilæum

Martin er lærer for den nye første klasse. Til 

venstre præsenterer han sig selv. Flyveren siger 

mange tak til Martin!           Foto: Bodil L. Lund

                       

Vers og recitation...

Noget af det, der kendetegner skolen, er 
nen med at sige vers i klassen, og 

recitationerne til morgensangen. Men hvad 
er egentlig formålet med det? Jeg har spurgt 
overskolelærer Lars Thetmark:

Det er for at sætte et skel op mellem 
skoledagen og hvad den indeholder, og 

dagen.
Mine grunde til at fortsætte med at indlede 
dagen, som vi gør på skolen, bygger på 
erfaringer, jeg har gjort mig, og på at jeg har 
overtaget en tradition. Derudover har vi en 
pædagogik, som anbefaler at eleverne og 
læreren mødes og samles om "et vers", et 
digt, en morgensang eller en eller anden 
form for nærværs-øvelse, tilstedeværelses-

Jeg ser rigtig mange grunde og årsager til at 
gøre dette: Det styrker at mødes, samles og 

dette i et fællesskab (særligt i disse 
fællesskabsløse tider), det styrker nærvær og 
koncentrationen, det styrker hukommelse 
enormt, det vækker nysgerrighed over for 
ordets mange betydninger, billeder dannes, 
begrebet formes, ordklasserne øves og 
sættes i perspektiv - og alt dette er ikke 
belastende for den enkelte elev eller kræver 
nogen form for intellektuel kapacitet, da det 
sker i et fælles rum og derfor ikke lagres 
under " must do" , men "nice to do" eller 
"easy to do". Jeg siger til eleverne at de ikke 
belaster deres harddisk med morgen-
recitationerne, og selv 2-5 år senere får jeg 
sms'er eller mails hvor elever spørger til en 
gammel recitation.. .det er da fantastisk! De 
husker den ikke fra morgen til morgen med 
deres vågne bevidsthed, men den ligger i 
dvale og dukker frem 1000 år senere. Det er 
med andre ord bevidsthedskabende.

Tak til Lars Thetmark

  26. august 2015

Gåden: ugeavisen
Hver tirsdag får vi en tyk ugeavis med lidt 
lokale nyheder og en masse reklamer. I 
sidste uge var vores ugeavis på 64 sider. 
Dagen efter, at vi fik avisen, ville Kasper 
gerne male med vandfarve. Så tog vi 
midtersiderne ud af ugeavisen og lagde 
under, for ikke at grise. Bagefter smed vi det 
plettede avispapir væk. Lidt efter ringede en 
bekendt og sagde: ”Har I set, min lille Lise er 
i ugeavisen. Der er et billede af hende på 
side 35!” Spørgsmål 1: Er billedet af lille Lise 

vores ugeavis, eller er det smidt ud? 

Spørgsmål 2: Hvad nu, hvis avisen havde 
været på 66 sider? 

LØSNINGEN STÅR PÅ BAGSIDEN! 



DEADLINE: Søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg 

kassen ved lærerværelset     ANSVARSHAVENDE

Første skoledag
sidste	uge	var	det	første	skoledag	for	de	fleste	
af	 skolens	 elever,	 og	 samme	dag	 begyndte	 13	
nye	børn	i	skolens	børnehaveklasse.	Og	dagen	
efter	 var	det	 første	 skoledag	 for	 første	klasse,	
der,	 som	 traditionen	 foreskriver,	 blev	 taget	
højtideligt	 imo
lærere.	 Samtidig	 tog	 vi	 også	 imod	 den	 nye	
klasselærer	 Martin,	 som	 du	 kan	 læse	 om	 på	
forsiden.	 På	 billedet	 nedenfor	 kan	 du	 se	 hele	
klassen	på	16	børn	sammen	med	Martin	stillet	
op	til	fotosession	i	det	grønne…	

Besøg fra keny
har
musikere	 og	 danser
besøgte	 skolen
17.00	er	der	 f
være	salg	af	kunsthåndværk	fra	Afrika.

Fyraftenskoncert 
to	 Play"	 i	 Galten	 Kirke,	
17.00
Lange
Medvirkende:	 Camilla	 Toldi	 Bugge,	 sopran,	 og
Martin	Stæhr	Haugaard,	guitar.	

					

Cello	
cello.	 Den	 er	 kun	 et	 år	 gammel,	 og	 er	 købt	 i	
samråd	 med	 cellolærer	 Niels
er	købt	i	Tyskland	hos	Thomann.de.	Den	har	få	
brugsridser,	men	er	ellers	i	fin	stand.	Nyprisen	
var	 2.600kr.	 Vi	 sælger	 den	 for	 1.8

Kontakt	 Sarah	 på	 51274418	 eller	 via	 mail	
sarah@gucz.dk

Ugens flyverprofil

					

Navn:	Rose	Amalie	Eeg

Hvad	laver	du	på	skolen/Audonicon?	Jeg 
går i syvende klasse, og har gået her siden 
børnehaven.

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Jeg	blev	født	
den	26.	juli	2002 på	Skejby sygehus.	

Hvor bor	du	nu?	På	Adelgade	i	
Skanderborg.	Først	boede	vi	i	Århus,	så	
flyttede	vi	til	Stilling,	og	så	hertil.

Hvad	er	din	livret?	Pizza

Din	 Yndlingsmusik?	Det	er	meget	
forskelligt,	men	mine	to	yndlingsbands	er	
Five	Seconds	of	Summer	og	Black	Veil	
Brides

Yndlingsfilm:	”Pirates	of	the	Carribean”.

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd om	dig?	
Jeg	har	lige	købt	en	ny	guitar	i	dag

Hvad	er	dit	yndlingsfag	i	skolen? Jeg	tror,		
det	er	engelsk

Har	du	en	hobby eller	sport?	Jeg	går	til	
hip-hop,	og	så	skal	jeg	også	til	at	gå	til	
guitar

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?            
At	der	altid	er	nogen	at	være	sammen	med,	
og	vi	får	ikke	så	sent	fri	

Hvis	du	måtte	få	en rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Hawaii	eller	
til	Sydney	i	Australien.

Hvilket	instrument	spiller	du?	Tværfløjte

Er	der	andet,	du	kunne	tænke	dig	at	
fortælle	flyverens	læsere?	Jeg	har	en	
penneveninde	i Østrig.	Jeg	aldrig	været	nede	
at	besøge	hende,	men	vi	skyper	sammen	
næsten hver	dag.	

Løsning på gåden:

Spørgsmål 1: Når	 midtersiderne	 rykkes	
ud,	 forsvinder	 side	 31	 til	 34.	 Side	 35	 er	
altså	stadig	i	avisen.			

Spørgsmål	 2: Det	 kan	 slet	 ikke	 lade sig	
gøre	med	66	sider	i	avisen.	Antal	sider	i	en	
avis vil	 altid	 gå	 op	 i	 fire,	 da	 der	 er	 fire	
avissider	på	hvert	ark	papir.

Morgensang	næste	uge:

”Nu	er	det	længe	siden”		

Recitation	ved	7.	klasse

    

AUDONICON
Så er der programmet for efteråret på gaden, 
og igen kan vi se frem til en lang række 
spændende arrangementer. De først 
kommende er:

Eurytmikursus 
17. Første gang i morgen den 27. Underviser 
Annette Fredslund. Pris 300 kr. for 6 gange. 
Tilmelding 
Audonicons konto.

Fredag 4/9 til søndag 6/9 : Stævne
Buddemeier: Fra sfæremusik til rock, rap og 
heavy metal. Musikkens skæbne og opgave i 
vor tid. Oplysninger og tilmelding: Inge Schøler 
Christensen, på ingesch@os.dk  

Senere i september kommer der biodynamisk 
bikursus, et foredrag v. Anders Høier om 
menneske-
embodiement,
vil begynde igen. Disse arrangementer vil blive 
nærmere omtalt i en senere flyver!

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

3/4	violin	

Robert	Thomson	i	Silkeborg	for	10	år	siden.	

2500	kr.	 Basun	

af	tidligere	basunlærer	på	skolen.	3500	kr.

3/4	cello	med	nyere	3	mm	pose.	6000	kr

Martha	har	spillet	på	den	i	4	år	og	spiller	til	

på	den	til	vi	finder	en	større	til	hende.	Gerne	

bytte.			Kontakt	os	på	mail	eller	mobil	hvis	I	er	

interesserede	i	at	se	eller	høre	mere.

Boel	Reetz,	boel@blickfang.dk,	mobil	

21650494

, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug post-

ANSVARSHAVENDE Redaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Første skoledag Mandag	 i	

sidste	uge	var	det	første	skoledag	for	de	fleste	
af	 skolens	 elever,	 og	 samme	dag	 begyndte	 13	
nye	børn	i	skolens	børnehaveklasse.	Og	dagen	
efter	 var	det	 første	 skoledag	 for	 første	klasse,	
der,	 som	 traditionen	 foreskriver,	 blev	 taget	
højtideligt	 imod	 af	 skolens	 øvrige	 elever	 og	
lærere.	 Samtidig	 tog	 vi	 også	 imod	 den	 nye	
klasselærer	 Martin,	 som	 du	 kan	 læse	 om	 på	
forsiden.	 På	 billedet	 nedenfor	 kan	 du	 se	 hele	
klassen	på	16	børn	sammen	med	Martin	stillet	
op	til	fotosession	i	det	grønne…	Foto:	Bodil	L.	

Besøg fra kenya Idag og	 i	morgen	
har skolen	 besøg	 af	 de	 tre	 afrikanske	
musikere	 og	 dansere	 fra	 Kenya,	 som	 også	
besøgte	 skolen sidste	 år. Torsdag	 kl. 16.00-
17.00	er	der	 forestilling	 i	 skolens	 sal.	Der	 vil	
være	salg	af	kunsthåndværk	fra	Afrika.			

Fyraftenskoncert med	 "For	 Two	
to	 Play"	 i	 Galten	 Kirke,	 torsdag	 d.	 3/9	 kl.	
17.00-ca.	17.45. Vidunderlig	musik	af	Dowland,	
Lange-Müller,	Donizetti	m.fl.
Medvirkende:	 Camilla	 Toldi	 Bugge,	 sopran,	 og
Martin	Stæhr	Haugaard,	guitar.	Fri	entré.

Cello	 sælges. Jonas	 fra	 5.klasse	 sælger	 sin	
cello.	 Den	 er	 kun	 et	 år	 gammel,	 og	 er	 købt	 i	
samråd	 med	 cellolærer	 Niels-Henrik.	 Celloen	
er	købt	i	Tyskland	hos	Thomann.de.	Den	har	få	
brugsridser,	men	er	ellers	i	fin	stand.	Nyprisen	
var	 2.600kr.	 Vi	 sælger	 den	 for	 1.800 kr.

Kontakt	 Sarah	 på	 51274418	 eller	 via	 mail	
sarah@gucz.dk

Ugens	Citat:
”Hvis	vi	forestiller	os	et	samfund,	
hvor	ingen	har	erfaring	for,	at	noget	
kan	have	værdi	i	sig	selv,	og	at	alt	ikke	
bare	er	et	middel	til	at	nå	andre	mål,	
så	står	vi	med	noget	monstrøst	
Dorthe	Jørgensen,	dr.	phil.	&	dr.	theol,	AAU,	
om	”skønhedserfaring”		i	WA	14.08.2015

AUDONICON – nyt program:
Så er der programmet for efteråret på gaden, 
og igen kan vi se frem til en lang række 
spændende arrangementer. De først 
kommende er:

Eurytmikursus på Hertha (salen), torsdage 16-
17. Første gang i morgen den 27. Underviser 
Annette Fredslund. Pris 300 kr. for 6 gange. 
Tilmelding til Audonicons kontor, betaling til                       

icons konto.

Fredag 4/9 til søndag 6/9 : Stævne med Heinz 
Buddemeier: Fra sfæremusik til rock, rap og 
heavy metal. Musikkens skæbne og opgave i 
vor tid. Oplysninger og tilmelding: Inge Schøler 
Christensen, på ingesch@os.dk  

Senere i september kommer der biodynamisk 
, et foredrag v. Anders Høier om 

-organismen, og et foredrag om 
mbodiement, ligesom fortælleeftermiddagene 

vil begynde igen. Disse arrangementer vil blive 
nærmere omtalt i en senere flyver!

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

3/4	violin	med	kasse	købt	hos	violinbygger	

Robert	Thomson	i	Silkeborg	for	10	år	siden.	

Basun	(og	kasse)	fra	Yahama	købt	

af	tidligere	basunlærer	på	skolen.	3500	kr.

med	nyere	3	mm	pose.	6000	kr.	

Martha	har	spillet	på	den	i	4	år	og	spiller	til	

på	den	til	vi	finder	en	større	til	hende.	Gerne	

Kontakt	os	på	mail	eller	mobil	hvis	I	er	

interesserede	i	at	se	eller	høre	mere.

Boel	Reetz,	boel@blickfang.dk,	mobil	

21650494

Ugens	Citat:
Hvis	vi	forestiller	os	et	samfund,	

ingen	har	erfaring	for,	at	noget	
kan	have	værdi	i	sig	selv,	og	at	alt	ikke	
bare	er	et	middel	til	at	nå	andre	mål,	
så	står	vi	med	noget	monstrøst	”	
Dorthe	Jørgensen,	dr.	phil.	&	dr.	theol,	AAU,	
om	”skønhedserfaring”		i	WA	14.08.2015		
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