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for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Lørdag	 var	 der	 skolelørdag	 på	 skolen.	
Mens	 eleverne	 forberedte	 sig	 til	
michaelsspillet,	 fik	 forældrene	 lov	til	at
få	 noget	 baggrundsviden.	 Først	 holdt	
Niels-Henrik	 Nielsen	 et	 veloplagt	
foredrag,	 derefter	 var	 der	 tegne-
undervisning	ved	Sidse	Sørensen.		

Niels-Henrik	fortalte	ud	fra	michaelstiden.	
Det kaldes den	tid,	vi	er	inde	i	nu,	omkring	
efterårsjævndøgn.	 Det	 er	 overgangen	
mellem	 det	 lyse sommerhalvår	 og	 det	
mørke	 vinterhalvår.	 Dagen	 bliver	 hurtigt	
kortere.	Det	 er	 let	 at	 være	menneske	om	
foråret	 og	 om	 sommeren.	Naturen	 spirer	
og	 modnes.	 Om	 efteråret	 høster	 vi,	 og	
naturen	 ”dør”.	 Vi	 lever	 sammen	 med	
naturen,	og	dør	på	en	måde	sammen	med	
den.	 Vi	 må	 kæmpe	 med	 det	 ydre	 og	 det	
indre	mørke.	 I	 et	 udvidet	 perspektiv	 kan	
billedet	 også	 gælde	 i	 et	 menneskeliv,	 og	
det	kan	gælde	en	kultur.	Intet	varer	evigt!
Når	vi	står	 i	en	brydningstid,	hvor	der	er	
noget	 der	 dør,	 må	 vi	 forsøge	 at	 bære	
igennem	 og	 finde	 kraften	 i	 os	 selv.	 For	
eksempel,	 når	 karrieren	 slutter	 - kan	 jeg	
finde	nye	veje,	eller	bliver	jeg	bare	en	sur	
gammel	mand?

Det	gamle	dør,	og	må	gøde	jorden	for	det	
nye,	 der	 spirer	 frem.	 I	 en steinersk
forståelse er	det	gamle	den	tænkning,	der	
kun	 baserer	 sig	 på	 forståelsen	 af	 ”døde”	
ting,	 det	 rent	 stoflige.	 Og	 det	 nye	 er	 den	
tænkning,	der	tænker	det	levende.	

I	 michaelsspillet	 får	 eleverne	 billedet	 af	
kampen	med	 dragen,	 som	 skal	 give	 dem	
håbet	 om	 at	 kunne	 have	 med	 de	 mørke	
sider	 at	 gøre	 – dragen	 bliver	 jo	 ikke	
dræbt,	men	forvandlet!																								/Red.

    

En af skolens bygn

klasseværelser

,

Efter	 foredraget	 var	 der	 mulighed	 for	 de	
forældre,	 der	 havde	 lyst,	 til	 at	 forsøge	 sig	
med	 lidt	 fri	 tegning	 over	 michaelstemaet
Det	var	vi	mange,	der	havde.	Så	efter	et	kort	
oplæg	fra	Sidse	fik	vi	lov	til	at	boltre	os	med	
papir	 og	 blokfarver.	 Rundt	 på	 siden	 et	 par	
billeder	fra	de	kunstneriske	udfoldelser.

Blokfarverne	 er	 essentielle	 for	 tegne
undervisningen.	Klokken	otte
er	kaffen	også	ret	vigtig		

Jens, Elliot og Lauge fra 8. klasse solgte blomsterløg til 

festen til fordel for deres klasserejse til Frankrig. 

skuddet fra caféen gik til samme formål.

michaelstid

Fra Michaelsspillet. Foto: Bente

n                          

Bøller i mosen

Moser har altid
sted, hvor tyve og rakkerpak holdt til

I nogle moser 
plante mosebølle, der minder om blåbær
Mosebøller smager dog ikke 
kan kendes på de 
ældre flora hævdes det, at bærrene er svagt 
giftige. N
alligevel tradition for at samle bærrene
sylte dem. De skal plukkes omkring 
slutningen af august
dem hér i september.

Bøllemosen nord 
gammel højmose, og den har navn netop 
efter de mosebøller, der vokser hér. I 
slutningen af 1800
for en flok 
store drenge 
De kaldte sig se
mosen. Efterhånden blev bøllesjakket 
bare ”bøllerne” 
kom til at gå ind i det danske sprog som 
betegnelse for en grov og hensynsløs person. 

Så hvis nogen
råddent i trafikken, og du tænker ”sikke en 
bølle”, så er det altså i virkeligheden et lille 
blåt bær, du 

Men hvad så med
Danmark, der hedder noget med 
det så steder, hvor der har vokset 
mosebøller? Nix, det kommer 
betyder et ensomt liggende hus eller en lille 
gård. Det er typisk landsbyer, der er opstået 
omkring slutningen af vikingetiden
ærligt talt, 
værre bøller!

Kilder: Møller/Staun: Danmarks træer og buske, 
N.Å. Nielsen: Dansk Etymologisk ordbog, mv.
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I sultanens palads

Gåden: 
Den farlige forbryder
flygtet fra fængslet ved
skyggen. Politiet  i Skanderborg får en opri
ning: ”Vi t
Han har et hus på Tidsel
tomt, mens han har s
Desværre kan vi ikke huske
Et par betjente kører så ud til Tidsel
Gaden består af 100 éns rækkehuse. Mange 
af dem ser lidt triste og forsømte ud.
Betjentene lægger mærke til følgende: Foran 
nr. 33 holder en bil fra kabel
Foran nummer 
gummistøvler. I nummer 
blomster i alle vinduer. På nummer 
der en gammeldags TV
nummer 
bilen sidder et klistermærke ”Horsens 
fængslende by”. 
betjentene skulle undersøge først?

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside         

Efter	 foredraget	 var	 der	 mulighed	 for	 de	
forældre,	 der	 havde	 lyst,	 til	 at	 forsøge	 sig	
med	 lidt	 fri	 tegning	 over	 michaelstemaet.	
Det	var	vi	mange,	der	havde.	Så	efter	et	kort	
oplæg	fra	Sidse	fik	vi	lov	til	at	boltre	os	med	
papir	 og	 blokfarver.	 Rundt	 på	 siden	 et	 par	
billeder	fra	de	kunstneriske	udfoldelser./red.		

Blokfarverne	 er	 essentielle	 for	 tegne-
undervisningen.	Klokken	otte lørdag	morgen	
er	kaffen	også	ret	vigtig		

Jens, Elliot og Lauge fra 8. klasse solgte blomsterløg til 

festen til fordel for deres klasserejse til Frankrig. Over-

skuddet fra caféen gik til samme formål. Foto Bente

michaelstid
fest,	foredrag,	digte

                       

Bøller i mosen        af	red.

Moser har altid haft et dårligt rygte som et 
sted, hvor tyve og rakkerpak holdt til.

I nogle moser kan man også finde den lille 
plante mosebølle, der minder om blåbær. 
Mosebøller smager dog ikke lige så godt. De

ndes på de mere aflange bær. I en 
ældre flora hævdes det, at bærrene er svagt 
giftige. Nogle steder i landet  har man 
alligevel tradition for at samle bærrene og

dem. De skal plukkes omkring 
slutningen af august, og man kan stadig finde 

r i september.

osen nord for København er en 
gammel højmose, og den har navn netop 
efter de mosebøller, der vokser hér. I 
slutningen af 1800-tallet var den tilholdssted 
for en flok vagabonder – eller måske bare 
store drenge - der lavede en masse ballade. 
De kaldte sig selv for ”Bøllesjakket” efter 
mosen. Efterhånden blev bøllesjakket – eller 
bare ”bøllerne” - så berygtede, at ordet bølle 
kom til at gå ind i det danske sprog som 
betegnelse for en grov og hensynsløs person. 

Så hvis nogen skubber til dig, eller kører 
t i trafikken, og du tænker ”sikke en 

bølle”, så er det altså i virkeligheden et lille 
blåt bær, du hentyder til! 

Men hvad så med de mange landsbyer i 
Danmark, der hedder noget med –bølle? Er 
det så steder, hvor der har vokset 
mosebøller? Nix, det kommer af ”bol”, som 
betyder et ensomt liggende hus eller en lille 
gård. Det er typisk landsbyer, der er opstået 
omkring slutningen af vikingetiden. Men 
ærligt talt, så var vikingerne vel også nogle
værre bøller!  

Møller/Staun: Danmarks træer og buske, 
N.Å. Nielsen: Dansk Etymologisk ordbog, mv.  

40  30. sept. 2015

Gåden: fange på flugt…
Den farlige forbryder Dynamit-Børge er 
flygtet fra fængslet ved Horsens efter 30 år i 

Politiet  i Skanderborg får en opring-
ning: ”Vi tror, Børge skjuler sig i Skanderborg. 
Han har et hus på Tidselvej, der har stået 
tomt, mens han har siddet i fængsel. 
Desværre kan vi ikke huske husnummeret”. 

betjente kører så ud til Tidselvej. 
Gaden består af 100 éns rækkehuse. Mange 
af dem ser lidt triste og forsømte ud.
Betjentene lægger mærke til følgende: Foran 

holder en bil fra kabel-TV-selskabet. 
Foran nummer 54 står et par mudrede 
gummistøvler. I nummer 61 er der friske 
blomster i alle vinduer. På nummer 66 sidder 
der en gammeldags TV-antenne. Foran 
nummer 84 holder en spritny Porsche. På 
bilen sidder et klistermærke ”Horsens - en 
fængslende by”. Hvilket hus synes du, 
betjentene skulle undersøge først??



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

brug forældre-intra     ANSVARSHAVENDE Redaktør

Foredrag

Hvem	er	jeg
selv	fri?

Af	Susa

Mens	 lærerne	 var	 væk,	 havde	 overskolen	
”vikar”.	 Jeg	 havde	 udskiftet	 min	 ”normale”	
målgruppe	(
fra	 hjertet)	 direktører	 og	 deres	 ledergrupper,	
med	 9
rydder	op	i	sit

De	 unge	 blev	 introduceret	 for	 nyeste	
hjerneforskning,	 hjerteforskning,	 cellebiologi
og	 kvantefysik,	 alt	 sammen	 omsat	 til	 i
lederskab.	Det	passer
Lars	Thetmark	har	talt	
”hvordan	bryder	jeg	med	blodets	bånd”.	

Vi	 lavede	 også	 passionstesten,	 der	 er	 en	
proces,	der	sætter	dig	i	kontakt	med	passioner	
og	 livsformål,	 så	 man	 kan	 lede	 s
hjertet.	 Uden	 de	 begrænsende	 historier	 og	
overbevisninger,	der	holder	os	fra	at	være	den,	
vi	er.	Inderst	inde.	

Man	skal	dog	lige	vænne	sig	til	at	tænke	ud	af	
boksen,	 når	 opgaven	 er	 at	 færdiggøre	
sætningen	 ”Mit	 liv	 er	 ideelt,	 når……”.	 Det	 er	
altid	meget	nemmere	at	nævne	det,	man	 ikke	
vil	 have.	Men	 når	man	 kender	 lidt	 til	 kvante
fysik,	så	er	det	ikke	”plan	snedig”	at	tænke	for	
meget	 på	 det,	 man	 ønsker	 at	 undgå!	 Dét	 og	
meget	mere	ved	de	unge	mennesker	nu	meget	
mere	om.

Det	var	fornøjelige	6	timer,	
endnu	 mere	 glad	 for	 vores	 skolevalg.	 Det	 er	
nogle	 prægtige	 unge	mennesker,	 der	 kommer	
ud	 i	 samfundet.	
rette	sted.	Tak	for	lån	

				

Fra fortællestoffet	i

Alim

Ugens flyverprofil

					

Navn:	Claus	Madsen

Hvad	laver	du	på	skolen/Babuska?	Jeg	er	

baslærer,	pedel	i	Babuska	og	klaverstemmer,	

har	en	dunkel	fortid	som	fysiklærer	i	over-

skolen	og	ingeniør.

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Juni	1955,	på	

Tåsinge.	Er	opvokset	på	Falster.	Siden	

emigreret	til	Jylland	i	1982.

Hvor bor	du	nu? I	Alken.	Jeg har	en	

langhalet	og	langbenet	logerende:	kat	Emil.

Hvad	er	din	livret?	Æbler,	spiser	bunkevis,	

og	har	15	æbletræer	i	haven.

Din	 Yndlingsmusik? Alt	fra	Bach	til	
Beatles!	Kan	også	lide	at	høre	noget	jeg	
ikke	kender.	Gerne	rigtig	mærkelig	musik.

Din	yndlingsbog?	Kan	godt	lide	flere	bøger	
af	Peter	Høeg.

Din	yndlingsfilm? Snehvide	og	de	syv	små	
dværge.	Det	er	stærke	sager!

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
Som	ung	var	jeg	en	ivrig	svæveflyver,	har	
fløjet	rundt	i	de	franske	alper.	Dog	mest	på	
Sjælland…

Dit	yndlingsfag	i	skolen? Fysik	og	sløjd

Har	du	en	hobby eller	sport?	Spiller	jazz	i	
et	band	i	Silkeborg

Yndlingsleg	eller	–spil?	De	spil,	hvor	jeg	
kan	vinde	– det	sker	dog	sjældent…

Hvad	er	det	bedste	ved	at	gå	på	skolen?            
Alle	de	glade	og	vågne	børn	med	åbne	
hjerter

Og	det	værste?	At	der	ikke	bliver	taget	hånd	
om	den	globale	opvarmning

Hvis	du	måtte	få	en	rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Ingen	steder,	se	
ovenstående.	Dog,	der	er	nu	ret	fedt	i	Nr.	
Snede.

Hvilket	instrument	spiller	du?
Contrabasso.	Prøver	også	på	at	spille	lidt	
klaver,	men	det	går	meeeget	langsomt.

Har	du	et	yndlingssted	hér	i	Børnehuset?	
Min	lille	pedelhytte,	det	er	mit	slot!

Er	der	andet,	du	har	på	hjerte?	Nej,	katten	
kradser	i	min	lædersofa,	og	det	må	stoppes,	
så……

      

    

AUDONICON

Fredag den 2. oktober: Eurytmiforestilling.
Skolens ældste klasse arbejder for øjeblikket 
med et eurytmiproj
på Audonicon. Programmet se sidste flyver.
Forestillinger: Kl. 11.35 ( for el
(offentlig).
modtages gerne frivillige bidrag til dækning af 
udgifter til kostumer. 

Audonicons bogsalg

er åbent 13 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Digt til michaelstiden

Fra fortælleeftermiddagen

Dorthe Rosendahl

der ikke så mange til arrangementet 

på grund af 

Klar	er	luften

Lyset	kløver

Mørket	betvinges

Stærk	er	duften

Smuds	berøver

Tanken	får	vinger

Stærkt	er	jernet

Luftens	fylde

Åndedrættets

Regnbueluften

Livslyset	tændes

Ung	er	kraften

Modet	bærer

Michaels-sværdet

Kamp	mod	mørket

han	os	lærer

Lyskilden	hærder

Lad	da	Michaels

dine	kampfæller

Søgende	sandhed

Tankens	lys

Minna	Foslev

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

edaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Foredrag i overskolen

Hvem	er	jeg – og	hvordan	sætter	jeg	mig	
selv	fri?

Af	Susanne	Frandsen	(mor	til	Bjørn	i	2.	klasse)

Mens	 lærerne	 var	 væk,	 havde	 overskolen	
”vikar”.	 Jeg	 havde	 udskiftet	 min	 ”normale”	
målgruppe	(www.direktoer-dating.dk - ledelse	
fra	 hjertet)	 direktører	 og	 deres	 ledergrupper,	
med	 9-12	 kl.	 og	 lærte	 dem	 om,	 hvordan	man	
rydder	op	i	sit indre	lederskab.

De	 unge	 blev	 introduceret	 for	 nyeste	
neforskning,	 hjerteforskning,	 cellebiologi

og	 kvantefysik,	 alt	 sammen	 omsat	 til	 indre	
lederskab.	Det	passer fint	med	de	temaer,	som	
Lars	Thetmark	har	talt	om	– ”hvem	er	 jeg”	og	
”hvordan	bryder	jeg	med	blodets	bånd”.	

Vi	 lavede	 også	 passionstesten,	 der	 er	 en	
proces,	der	sætter	dig	i	kontakt	med	passioner	
og	 livsformål,	 så	 man	 kan	 lede	 sig	 selv	 fra	
hjertet.	 Uden	 de	 begrænsende	 historier	 og	
overbevisninger,	der	holder	os	fra	at	være	den,	
vi	er.	Inderst	inde.	

Man	skal	dog	lige	vænne	sig	til	at	tænke	ud	af	
boksen,	 når	 opgaven	 er	 at	 færdiggøre	
sætningen	 ”Mit	 liv	 er	 ideelt,	 når……”.	 Det	 er	
id	meget	nemmere	at	nævne	det,	man	 ikke	

vil	 have.	Men	 når	man	 kender	 lidt	 til	 kvante-
fysik,	så	er	det	ikke	”plan	snedig”	at	tænke	for	
meget	 på	 det,	 man	 ønsker	 at	 undgå!	 Dét	 og	
meget	mere	ved	de	unge	mennesker	nu	meget	
mere	om.

Det	var	fornøjelige	6	timer,	og	som	mor	er	jeg	
endnu	 mere	 glad	 for	 vores	 skolevalg.	 Det	 er	
nogle	 prægtige	 unge	mennesker,	 der	 kommer	
ud	 i	 samfundet.	Med	 hjertet	 og	 værdierne	 på	
rette	sted.	Tak	for	lån	

fortællestoffet	i 2.	klasse.	Tavletegning af

Alim Witthof.			Foto:	Bente	F.	Madsen

Morgensang	næste	uge:

”Skoven	er	så	underfuld

Recitation	ved

Ugens	Citat:
”Steinerskolen	er	ikke	en	skole	for	
erhvervslivet.	Den	er	en	skole	for	livet

Steinerlærer	fra	Odense

Løsning på gåden:

I	løbet	af	de	30	år,	Børge	har	siddet	i	fængsel,	har	
alle	 husene	 fået	 installeret	 kabel
hans	- derfor	har	det	stadig	antenne	på	taget!
til WOW for inspiration
er et opdigtet

AUDONICON

Fredag den 2. oktober: Eurytmiforestilling.
Skolens ældste klasse arbejder for øjeblikket 

et eurytmiprojekt, som de gerne vil vise 
på Audonicon. Programmet se sidste flyver.
Forestillinger: Kl. 11.35 ( for elever) og kl. 19.30 

. Forestillingen er gratis, men der 
modtages gerne frivillige bidrag til dækning af 
udgifter til kostumer. 

Audonicons bogsalg

åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Digt til michaelstiden

Fra fortælleeftermiddagen på Audonicon ved 

Dorthe Rosendahl og Ulla Erml. Desværre var 

der ikke så mange til arrangementet – måske 

på grund af det dejlige septembervejr.  

Klar	er	luften

Lyset	kløver

Mørket	betvinges i	tågens	spor.

Stærk	er	duften

muds	berøver

Tanken	får	vinger ved	høst	på	jord.

Stærkt	er	jernet

fylde

Åndedrættets nærende	spor.

luften mørket	forgylde

Livslyset	tændes på	ny	på	jord.

Ung	er	kraften

Modet	bærer

sværdet vil	gribes	nu.

Kamp	mod	mørket

an	os	lærer

Lyskilden	hærder den	veges	hu.

Lad	da	Michaels-sværdet	os	få	være

kampfæller her	på	jord.

Søgende	sandhed vil	vi	bære

Tankens	lys i	det	talte	ord.

Minna	Foslev

Morgensang	næste	uge:

Skoven	er	så	underfuld”		

Recitation	ved 8.	klasse

Ugens	Citat:
Steinerskolen	er	ikke	en	skole	for	
erhvervslivet.	Den	er	en	skole	for	livet”

Steinerlærer	fra	Odense. Tak	til	Kim	Hermansen

Løsning på gåden: Hus	nr.	66.	

I	løbet	af	de	30	år,	Børge	har	siddet	i	fængsel,	har	
alle	 husene	 fået	 installeret	 kabel-TV.	 Undtagen	

derfor	har	det	stadig	antenne	på	taget! Tak 
for inspiration. PS. Tidselvej i Skanderborg 

opdigtet vejnavn.
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