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En rig diplomat parkerede sin store Jaguar foran teatret, hængte sin frakke i 

garderoben og gik ind til forestillingen. Lidt efter lagde garderobedamen mærke 

til en tynd mand med overskæg, der sneg sig ind og snuppede diplomatens frakke. 

Hun kunne ikke standse ham, men hun så, at han kørte væk i en lille Fiat 500. 

Desværre havde diplomaten nogle meget hemmelige papirer og en masse penge 

i frakkelommen, så politiet blev tilkaldt. Kort efter stoppede de en Fiat 500 med 

en mand, der svarede til beskrivelsen. På bagsædet lå der en frakke, som manden 

sagde, var hans egen. Den lignede diplomatens, men der var hverken penge eller 

papirer. I lommerne lå kun nogle knapper, tre guldkarameller og en kvittering for 

67 liter benzin. Mon politiet har fanget den rigtige mand? 

        

 

 

   

I lørdags var fjerde klasse på familieudflugt til 
Illerup ådal lige uden for Skanderborg. Alle nød 
det fantastiske forårsvejr og de nys udsprungne 
anemoner. Illerup ådal er jo stedet, hvor man har  
gjort store fund af ofringer fra jernalderen. I den 
del af dalen, der ligger nærmest Skanderborg, er 
der fundet store mængder våben og andet udstyr, 
mens der i Alken enge nede ved Mossø er fundet 
menneskeknogler i stort tal. Så stedet var valgt, 
fordi det relaterer sig til periodeundervisningen i 
klassen. 

Vi fulgte den sti, der er blevet anlagt rundt i 
dalen. Vi nød vores medbragte kaffe og kager i 
solskinnet, mens børnene legede i skoven og 
prøvede støvlernes evne til at holde vand i de 
mudrede enge.  

 

Herunder skovtursstemning i forårssolen 

 

 

 

Der blev også fortalt lidt om de forskellige 
fund i dalen. Men vi faldt nu ikke over 
hverken oldsager eller knogler. Hvis man vil 
se, hvad der er gravet op af jorden, må man 
til Moesgård museum. Der er også en 
mindre udstilling på Skanderborg museum. 

Trods lidt mudder hist og hér havde vi i 
hvert fald en dejlig tur.  /Tekst og fotos: Red. 

  

I sidste uge opførte ottende klasse skuespillet ”Alice i Eventyrland”. Scenen 
viser det evige the-selskab. Den røde dronning havde beskyldt hattemageren 
for at slå tiden ihjel. Derfor var tiden blevet sur og havde sat tiden i stå kl. 18 
- lige midt i the-tiden. De fire skuespillere på billedet er Sofia, Simone, Lauge 
og Erik. Den flotte plakat har Anne Cecilie Sejthen lavet.   (fotos: Bente F. Madsen)  
 

 

 

 

Af Red.

Her ved denne tid stiger saften i træerne. 
Når træet mærker, at foråret er på vej, 
begynder rødderne at suge vand fra jorden 
og veddet udskiller sukker. Samtidig vågner 
vækstlaget under barken til live og bliver 
mere porøst. Derved suges den søde saft op 
gennem stammen med et imponerende 
tryk – op til 20 gange luftens.  
Og denne strøm af saft kan man så udnytte. 
Særlig birk og løn har en hurtig saftstigning 
og kan bruges til at tappe saft af. Det er en 
gammel tradition i Skandinavien at tappe 
birkesaft. Og det er ikke små mængder, der 
kan udvindes. I Finland er der tappet op til 
15 liter saft pr. døgn af et enkelt træ!     
Ude i vores have står et  birketræ, som 
min søn har prøvet at tappe. Udbyttet har 
ligget på ¼ til en 1/2 liter pr. døgn, men det 
er heller ikke et kæmpestort træ. Saften kan 
man drikke som den er, eller man kan koge 
ind til sirup, som bruges f.eks. i bagværk. 
Er det sundt? Tjaa.. Sukker fra birk er nok 
lidt sundere end almindeligt hvidt sukker, 
men rent kemisk/ernæringsmæssigt er det 
dog stadig sukker. Man kan også købe 
sødemiddel udvundet af birkebark, men 
her skal man lige være opmærksom på, at 
man kan få kraftig diarré, hvis man spiser 
for meget. Det gælder også for sorbitol, der 
oprindeligt stammer fra rønnebær. Der jo 
ellers er mest kendte for at være sure…. 
 
Kilder: Møller/Staun: Danmarks buske og 
træer, Institutt for biovitenskap/Oslo 
universitet, Politiken, Samvirke … Tak til 
Emil og Agnethe for at efterprøve metoden  

   

  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Søndag den 24. april 14.30: Støttekoncert 
til fordel for Dansk Flygtningehjælp. Hans 
Knæhus står fo koncerten, hvor lokale 
kunstnere optræder til fordel for dansk 
flygtningehjælp. Listen over optrædende 
opdateres løbende. Se plakaten herunder. 
Entré:100 kr, børn gratis. 

 
 

Onsdag d. 11. maj 19.30: Eurytmiforestilling 
”Der Wald der Liebe in uns” fremført af Boreas 
Eurytmiensemble fra Oslo. Impulsen til 
forestillingen, der er skabt af Brigitte Mathisen, 
kommer fra ønsket om at komme i dialog med 
Edward Munchs maleri Stemmen/sommernat, 
og de følelser, der ligger bag billedet. Til 
forestillingen er skrevet ny musik af den 
svenske komponist Ylva Bergner. Entré: 120 kr, 
medlemmer  85 kr. 
 

 er åbent 13 

– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Du kan også handle på audoniconsbogsalg.dk.  

Morgensang uge 16: Når kommer 
våren vel Recitation uge 16: 1. klasse.  

Overskolen: I denne uge er 1. VG på 

matematik-ekskursion. De skal øve 
landmåling, trigonometri og kartografi. 

HUSK årsmødet på skolen i aften! 
Det er klokken 18 i musiklokalet. 

Flyveren vil igen til at udkomme hver 
uge. Husk, alle indlæg er velkomne!   

  

Ja, det er sandsynligvis tyven. Han har sikkert 
gemt pengene og papirerne, men overset den 
afslørende kvittering. Tanken på en Fiat 500 
rummer nemlig kun 35 liter benzin, mens en 
Jaguar kan klare 70 liter! (efter WOW)  

 

  

 

  

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Har du et yndlingssted på skolen? I overskolen 

Er der andet, du gerne vil dele? Jeg har en stor 
kærlighed til alle dyr. Engang fandt jeg en 
skildpadde som var 54 år gammel, den var på vej 
væk hjemmefra – det skal lige siges, at den ikke 
nåede særlig langt! Jeg fik 24 flødeboller, fordi 
jeg fandt den, og ejeren blev rigtig glad. 

 

Fredag d. 8 april samlede 5.kl. affald rundt 
omkring skolen. Danmarks Naturfrednings 
forenings har hvert år en kampagne for at 
forbedre miljøet, og jeg havde tilmeldt klassen. 
Vi samlede affald rundt om "indgangene" til 
skolen. Det vil sige de veje man kan komme 
gående, cyklende og bilende til. Vi samlede 
mange sække med papir, plastik og andet affald 
og nogle drenge fandt ikke mindre end 5 
bildæk. Flemming (Pedel) er så venlig at køre 
det på genbrugspladsen for os. Tekst+foto:Karin 

      

Femte klasse har også lavet blæktrolde 
(pustetrolde) inspireret af en artikel i 
Weekendavisens børnetillæg ”Faktisk”. Man 
lægger en klat blæk på et stykke papir og puster 
den ud i alle retninger. Til sidst giver man de 
små lådne trolde nogle øjne og vips er de 
færdige!  Tegning: Frode - Tekst + foto red. 

Fra Babuska: I børnehuset er det en 

del af hverdagen, at børnene er med i alle de 
små gøremål, som egner sig for barnehænder. 
Her er Kasper, Thøger og Mynte i gang med at 
røre dej. Det ekstra store dejfad er lavet særligt 
til Babuska af keramikeren Gertrud Berg. /red. 

     

 

 

  
 
  

Navn: Josephine R. Uddal Nielsen 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 9. klasse. 

Jeg har gået på skolen siden 4. klasse. Inden 

jeg kom gik jeg fire år i folkeskolen. Min 

lillebror Victor går i 7. klasse. 

Hvor og hvornår er du født? 28. marts 2000 

på Horsens sygehus. 

Hvor bor du nu? I en by udenfor Horsens ved 

navn Tvingstrup. Jeg bor der sammen med 

min mor, min far, min lillebror Victor, vores 

to hunde og mine to kaniner. 

Din livret: Jeg kan stort set lide alle retter, 

jeg er ikke så kræsen, men min livret er nok 

pasta i kokosmælk med grønsager, som er en 

vegetarret. Jeg synes også, at desserten 

Tiramisu er lækker.. 

Din yndlingsmusik?Jeg kan lide meget 

forskelligt. F.eks. David Bowie, Lukas 

Graham, Mø, Bob Marley, the Beatles og så 

er Adele fantastisk.. 

Hvad er din yndlingsbog: Jeg kan godt lide 

afdeling Q, altså Jussi Adler Olsen. 

Hvad er din yndlingsfilm?Jeg elsker alle de 

gamle Olsen-banden-film, men jeg har ikke 

én yndlingsfilm, for der er så mange, jeg 

rigtig godt kan lide. 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg har familie i Canade og Norge, og jeg skal 

på efterskole efter sommerferien.. 

Hvad er dit yndlingsfag? Det er blok. 

Har du en hobby eller sport? Jeg tager på 

hundeudstilling rundt i Danmark med min 

mor og så elsker jeg at bruge min tid i 

køkkenet. Jeg har gået meget til svømning, 

da jeg var mindre og jeg holder stadig af at 

svømme den dag i dag. 

Din yndlingsleg eller –spil? Jeg kan godt lide 

spillet bezzerwisser og pakkeleg i julen. 

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller 

klarinet, og det er jeg glad for. 

Hvad er det bedste ved skolen? At man har 
lov til at være som man er, at vi har et godt 
fællesskab og nogle fantastiske lærere! 

Hvad er det værste? At vi ikke har en kantine, 
det kan godt være lidt kedeligt med en 
madpakke nogen gange… 

Hvis du måtte få en gratis billet med 
flyveren, hvor ville du så tage hen? Så ville 
jeg tage til Grækenland med familien igen. 

 

 

 

   

Ugens Citat: ”Tolerance vil 
altid være at tolerere det, man 
faktisk ikke kan tolerere.”   
Martin Barkhoff i ”Das Goetheanum”, hér 
gengivet efter bladet ”Antroposofi” 

 

mailto:Bahnson@privat.dk

