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Det er en fast del af undervisningen i første 
videregående klasse på Steinerskolen, at 
eleverne tager ud på et økologisk landbrug og 
dels lærer, hvordan et sådant fungerer. Og 
dels selv prøver kræfter med arbejdet i stald 
og på mark. I år gik turen til Gedegården ved 
Hundslund, hvor Edward og Alida sørgede 
for både teori og praksis. Gederne var 
populære, og der blev gået til arbejdet med 
liv og sjæl. Selv udmugningen i stalden..            

            

Af Martin Haugaard 

Hvis skolens lærere ser lidt ekstra blege 
ud for tiden, er det fordi, de har travlt 
med at skrive ”vidnesbyrd”. 

Vidnesbyrdet er den skriftlige udtalelse, 
som her i Skanderborg gives efter 1.kl., 
3.kl., 6.kl., 8.kl., 1.vg. og 3.vg. 

De to første gange skriver vi egentlig 
vidnesbyrdet til forældrene. I 6.kl. skriver 
vi direkte til eleven, og de sidste tre 
gange skriver vi om eleven i tredje 
person, så andre også kan læse med og 
få et indtryk. Vidnesbyrdet efter 3.vg. er 
elevens afgangsbevis. 

Som for alle andre unge mennesker 
kommer så det spændende, om pensum 
og standpunkt nu passer til at komme ind 
på den uddannelse, man gerne vil. 

Uddannelsesinstitutionerne er mere 
vant til at se på eksamensbeviser og 
karaktergennemsnit end på vidnesbyrd, 
men alle institutioner tager ansøgere 
med vidnesbyrd i betragtning. 

Fagenes pensum og timetal fremgår, så 
det kan vurderes, om eleven har været 
igennem det, der kræves til den 
pågældende uddannelse. 

Nogle gange bliver en steinerskoleelev 
bedt om at supplere nogle fag for at 
kunne komme i betragtning, ligesom 
f.eks. en gymnasieelev også kan risikere 
at mangle bestemte fag på bestemte 
niveauer. Steinerskoleeleven vil til 
gengæld aldrig opleve, at 
drømmeuddannelsen er lukket pga. for 
lavt gennemsnit. 

Statistikkerne viser i øvrigt, at 
steinerskoleelever efter 12. skoleår 
fordeler sig i uddannelsesspektret 
fuldstændig præcis cirka nøjagtig 
nogenlunde som en ungdomsårgang i 
øvrigt. De unge mennesker bliver det, de 
skal, om det så er frisør, soldat, jurist, 
elektriker, sælger, musiker eller revisor. 

Vidnesbyrdene overrækkes højtideligt 
lørdag formiddag den 25/6, hvor elever 
og familier samles for at få vidnesbyrd, 
for at se 1.kl. spille skuespil og for at 
dimittere 3.vg.               Fortsættes side 3 

 

Et billede fra anemonetiden 

i Babuska:  

Mynte, Noomi og Mathilda 

fra Kornblomsten synes det 

er hyggeligt at plukke 

anemoner og lave 

blomsterkranse. De holder 

dog ikke længe. Tekst og 

foto Bente Foged Madsen.  

 

Fotos: Lars Thetmark 

 

Instrumentmarked på bagsiden! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Munk & Funch: 

Tirsdag d. 14. juni 19.00: En aften med 
Munk og Funch Denne aften vil Karstens 
visdomsfulde ord blive beriget med Runes 
smukke sange, og samtidig vil Runes 
personlige sange og fortællinger blive 
belyst i et større perspektiv gennem 
Karstens dybe indsigt i menneskets væsen. 
Pris: kr. 100 / kr. 150 for par (børn gratis)  

Se også: http://www.karstenmunk.dk eller 
lyt til Runes musik på youtube. 

Sommersang: 

Torsdag d. 9. juni 19.00 og igen 21/6: Vær 
med til at fylde Audonicons smukke rum 
med skøn sang, fra gospel til årstidssange. 
Aftenerne ledes af Rune Funch. Pris: 75 kr. 
(børn gratis).  

 

 er åbent 13 
– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om 
fredagen. Du kan også handle på 
audoniconsbogsalg.dk.  
 

Efteruddannelse for pædagogiske 
praktikere

Udvikling af gode relationer er essentiel i al 
pædagogisk arbejde. Det er gennem de gode 
relationer vi skaber tillid, tilhørsforhold, 
udvikling og resultater. 

 For medarbejderen i det pædagogiske felt er 
det derfor helt centralt at være en god 
samtalepraktiker. 

 Kursus 1: 8 og 9 september 2016 

 Kursus 2: 6 og 7 oktober 2016 

 Kursus 3: 17 og 18 november 2016 

Kurserne afholdes i Rudolf Steiner børnehaven 
Ellemosen i Ry. Undervisere er Tina Lauritsen 
(tidligere leder i Babuska ) og Lotte Juhl. 

 Kontakt for yderligere info til Sanne Ibsen: 
sanneibh@gmail.com, tlf. 20 92 70 51. 

 
 

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

En anden ting er, at jeg laver masser af 
lejlighedssange. Min musikalske og sprog-
mæssige baggrund gør det ret let for mig at 
få versefødderne til at passe. 

Hobby eller sport? Jeg har dyrket en del 
sport og kan godt lide badminton og 
håndbold. En hobby, der fylder mere nu er 
at rejse. Min kone og jeg vil helst rejse til 
udlandet to gange om året. Især kryds-
togter kan vi godt lide. En anden stor hobby 
er fotografering og videooptagelse og -
redigering. Det bruger jeg mange timer på. 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Jeg 
holdt mest af engelsk og matematik i 
skolen. Det brugte jeg til at begrunde, at jeg 
ikke - som det blev mig anbefalet - ville gå 
på gymnasiet efter realeksamen. Man 
skulle nemlig dengang vælge sproglig eller 
matematisk linje, og det kunne jeg jo ikke! 
Det var nok mere en bekvem undskyldning 
for ikke at fortsætte med skolegangen.  

Din yndlingsleg eller –spil? Jeg har giftet 
mig ind i en spille- og legesyg familie. 
Petanque, stigegolf og kortspillet 
amerikansk 500 er mine yndlinge. 

Spiller du et instrument? Jeg spiller 
harmonika ved familiesammenkomster og 
i folkemusikgruppen Baduljen. 

Hvad er det bedste ved Audonicon? Jeg 
havde intet kendskab til Rudolf Steiners lære, 
da jeg første gang kom på Audonicon som 
praktikant. Da praktikken var slut, fortsatte 
jeg i min fritid med at lave hæfter og bøger til 
bogsalget. Jeg var vældig glad for stedet p.g.a. 
de flinke mennesker, jeg mødte og lærte at 
kende. Især vil jeg fremhæve Arne Eld, som 
har fortalt mig rigtig meget om Rudolf 
Steiner, skolen, seminariet og huset 
Audonicon. Antroposofi var et ukendt begreb 
for mig, som jeg har stiftet lidt nærmere 
bekendtskab med og finder rigtig fornuftigt i 
mange sammenhænge. Jeg vil dog ikke 
betegne mig som antroposof. 

Og det værste? Det værste for mig på stedet 
er, hvis der er én, der ikke kan lide mig - og 
som ikke fortæller mig det, men blot undgår 
mig. Jeg vil hellere have klar besked, så jeg 
ved, hvordan jeg skal forholde mig til 
vedkommende. Man behøver ikke være 
venner med alle, men det er godt at have 
afklarede forhold.   

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, hvor 
skulle den så gå hen? Jeg kan ikke udpege et 
bestemt sted, men jeg forsøger at besøge de 
steder, jeg helst vil lære at kende.   

Dit yndlingssted? Jeg befinder mig godt i ”mit 
værksted” i kælderen på Audonicon. 

En særlig oplevelse, du vil dele? Det har 
været en stor oplevelse for mig at flytte fra 
det barske Nordvestjylland til det 
behagelige Østjylland. Jeg er kommet i 
forbindelse med en masse mennesker og 
ting, som jeg ikke ville have mødt, hvis jeg 
var forblevet "hjemmefødning". 

 

 

 Ugens Citat:  
”At Smørrebrød er ikke Mad 
og Kierlighed er ikke Had 
det er for Tiden hvad jeg veed 
om Smørrebrød og Kierlighed” 

 Johan Herman Wessel (1742-85)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navn: Kai Frostholm

Hvad laver du på Audonicon, og hvad 
har du lavet før? Jeg gik 7 år i 
folkeskolen og derpå 3 år på realskole, 
afsluttende med en realeksamen. Kom 
så i mesterlære på et bogtrykkeri som 
typografisk sætter. Det er baggrunden 
for, at jeg er på Audonicon, hvor jeg 
fremstiller ting til Audonicons Bogsalg. 

Hvor og hvornår er du født?  Jeg er født 
5. juni 1950 i en lille landsby, der hedder 
Hørsted og som ligger i Midtthy. 

 Hvor bor du nu? Jeg arbejdede i Thy 
indtil 1993, hvor min kone og jeg 
sammen med vore to børn flyttede til 
Skanderborg, fordi jeg havde fået nyt 
arbejde i Odder. Vi bor nu i en hus i 
Østergade på 21. år og befinder os 
rigtig godt der. 

Hvad er din livret? Jeg plejer at sige: 
Gratis mad.  

Hvad er din yndlingsfilm? Kriminalfilm 
irriterer mig, men film om rejser og 
opdagelser holder jeg meget af. 
Dokumentarfilm kan jeg også godt lide. 

Din yndlingsbog? På trods af, at jeg er 
uddannet til at lave bøger, læser jeg 
ikke ret meget. Jeg læser langsomt - 
sandsynligvis, fordi jeg "læser 
korrektur" undervejs. Er der en eller to 
stavefejl i en bog, så finder jeg dem! 

 Hvad er din yndlingsmusik? Jeg spiller 
lidt musik i en folkemusik gruppe og har 
tidligere i 19 år været med i et 
danseorkester, der spillede til bal og 
fester rundt omkring i Jylland. Jeg 
foretrækker begreberne dansktop-
musik, partimusik og folkemusik, men 
kan også vældig godt lide at høre 
levende klassisk musik.  

Hver sommer drager jeg til Skagen 
Musikfestival den første weekend i juli, 
hvor jeg deltager i en spil-med-gruppe, 
der underholder på havnen i Skagen.  

Hvad er der ikke mange, der véd om 
dig? Jeg er født i den egn af Danmark, 
der har kulderekorden i dansk 
vejrhistorie. I 1981 blev der i Hørsted 
målt minus 31,2 grader. 

 

 

 

 

http://www.karstenmunk.dk/
mailto:sanneibh@gmail.com
mailto:Bahnson@privat.dk


Litteraturligt: 

Min skole var engang en fin og anset 

skole. Min moder har fortalt mig, 

hvordan hun, da jeg var kommet til 

verden og hun selv havde rejst sig fra 

sit smertensleje, som sin første 

bevidste handling lagde mig i den 

ventende barnevogn og med faste 

skridt transporterede mig den lange 

vej fra mit fødehjem til den smalle 

gade, hvor min skole fornemt 

gemmer sig. Og hun havde løftet mig 

op og peget paa det frygteligt røde 

lærdommens hus og havde lovet mig, 

at derinde skulle jeg engang faa lov at 

sidde og labbe kundskaber til mig, 

naar jeg var blevet stor nok dertil, og 

derfra skulle jeg en dag springe ud 

med studentermøssen på et hoved, 

som bulnede af videnskab og visdom. 

Hendes løfte skulle vise sig at have 

en uheldig lighed med de løfter, som 

i eventyrene bliver udsagt af den 

trettende godmoder-fé. Hun, som 

barnets distræte forældre har glemt 

at indbyde til vinen og kransekagen, 

og som derfor uanmeldt træder hen 

til vuggen og med en hæslig hvisken 

hælder et ulyksaligt varsel over det 

uskyldigt smilende vuggebarn. Men 

jeg ved, hvordan min moder 

handlede i god tro og med det 

reneste sind af verden. 

Min skole var engang en fin og anset 

skole, men det var længe før, jeg 

gjorde min entré derinde. Desværre 

bestod lærerkræfterne af meget 

gamle mennesker, som ikke alene 

huskede grant, hvor fin og anset 

skolen engang havde været, men som 

i deres skrøbelige legemer endnu 

ophobede en fast tro paa skolens 

urokkelige anseelse. Hvorfor de 

forlangte af os, at var vi ikke alle født 

og baarne i fine og ansete hjem, 

burde vi i det mindste være i 

besiddelse af en saadan takt, at vi lod 

som om vi var det og opførte os 

derefter. 

Af Frank Jæger: I Asklepios’ fodspor, 

fra ”Den unge Jægers lidelser”, 1953. 

En afsindig morsom bog!  PS. Frank  

Jæger nægtede at bruge bolle-å… 

  

Fra Babuska: 

Alfred har grebet “telefonen” og 
ringer hjem til mor og far...               
Foto Bente Foged Madsen 

   

Husk fredagsmarkedet hver fredag 

mellem 12 og 15 (og nogen gange lidt 

længere). Det foregår mellem Babuska 

og skolen. Du kan købe frisk mælk fra 

Herthas gårdmejeri og kager fra 

Herthas bageri, og du kan købe frugt 

og grønt fra Skjoldhøj landbrugs-

fællesskab. Alt er økologisk og noget 

er biodynamisk. 

På billedet herunder sés Louise, som 

mange kender fra Skjoldhøj-boden, i 

gang hjemme på farmen.  

   

 

Hver elev får en lukket kuvert, som først 
skal åbnes hjemme, når der er ro og 
nærvær til at læse. 

Traditionen er, at i bytte for vidnesbyrdet 
giver man læreren en lille buket blomster, 
som gerne må være plukket i grøft og mark 
og enge. Afgangseleverne får til sidst en 
hel blomsterkrans på hovedet, som 7. kl. i 
stor iver, travlhed og afklip i ankelhøjde 
binder for os dagen forinden. 

De smukke blomster minder om, hvordan 
12 års læringsindhold ikke blot er lært, 
men også forvandlet, belivet og kultiveret 
til noget helhedsligt og frugtbart. 

Ethvert steinerbarn i 1.kl. ved, at der også 
er tidsler i skolebuketten. Det er der ikke i 
kransen. 

Mange tak til Martin! 

  

 
 

Foto fra: Rss-odense.dk 



En lille pusleopgave: Tegn et kvadrat med 
ni felter, tre på hver led. Prøv så at skrive de 
ni tal fra 1 til 9 i felterne sådan, at summen 
af tallene i de tre lodrette søjler og de tre 
vandrette rækker samt de to diagonaler er 
den samme. Det kan kun gøres på én måde, 
når man ser bort fra drejning og spejling. 
 
Tips: Det lyder måske svært, men man kan 
enten prøve sig frem, eller gøre følgende: 
Først finder man den sum, som alle 
rækkerne skal give. Den må være lig 
summen af de ni tal delt med 3.  Find så de 
8 mulige talkombinationer som giver 
sumtallet f.eks. ved at finde alle 
kombinationer med 1, derefter med 2, så 
med 3 og så med 4. Tænk på, at når  
sumtallet er ulige, må der være enten ét 
eller tre ulige tal i hver række. Nu er det ikke 
så svært at pusle tallene på plads. Det tal, 
der indgår i flest kombinationer, skal 
naturligvis stå i midten.     

Løsning: Hvis det stemmer, er det rigtigt! 
 



 

Morgensang næste  uge: 

Der er så travlt i skoven  

Recitation: 7. klasse 

Caroline Hornum fra 7 kl. har en fin 

¾ Cello som er blevet for lille: 

GEWA ¾ Cello. 

Komplet med bue og kraftig taske. 

Spiller skønt, fin stand (se foto). 

Pris: 3.500,- 

Med venlig hilsen Torben Hornum 

Mobil : 24 44 98 88 

 

 

 

 

 

3/4 violin, pæn stand, god klang, 

bue, violinkasse, lilla vandtæt 

hylster så man kan cykle med 

den, pris 2000 kr. 

Kontakt Ditlev Larsen tlf. 

23846818. 

 

Hel cello, pæn stand, god klang, 

bue, cellotaske med plads til 

nodehæfte, pris 3600 kr 

Kontakt Ditlev Larsen tlf. 

23846818. 

 

1/2 cello, smuk og usædvanligt 

vellydende finercello med en 

dejlig, varm klang. 

Specielt udvalgt på fabrik af 

professionel cellist. Der er tale om 

et instrument i en væsentligt 

højere kvalitet end hvad, man 

normalt oplever. Cellolærer har 

udtalt, at det er den finercello med 

den smukkeste klang, han 

nogensinde har hørt. 

Pris 6000,-   

Mvh. Torben Steenbock 

Nørre allé 14 

8660 Skanderborg 

Tlf 50424086 

C-Fløjte Mollenhauer, meget fin 

stand. 

Pris 300 kr 

Henvendelse:  

tine.s.pedersen@gmail.com 

Tlf 60605044 

 

Tværfløjte, Yamaha 311 II 

silverhead 925, ældre model i 

fin stand, kassen medfølger. 

Pris 2500 kr 

Henvendelse: 

tine.s.pedersen@gmail.com 

Tlf 60605044 

 

 

 

Jonas sælger sin cello, da han er 

skiftet til valdhorn. Jonas har brugt 

celloen i lidt over et år, og den er 

købt på anbefaling af Niels-Henrik.  

Sådan her står der i produkt-

beskrivelsen: Thomann Classic 

Celloset 3/4, comes with Pirastro 

Chromcor strings, set up in Germany in 

Thomann`s string-workshop, plywood 

top & back, maple neck, pearwood 

fingerboard, jujuba tailpiece and pegs. 

Includes soft bag, bow and rosin.  

Pris fra ny 2.645 kr. Nu 1800 kr.  Tlf. 

51274418 

Venlig hilsen Sarah Gucz 

PS. Vi har også en bratsch til salg, 

som egentlig er en violin, der er 

strenget/stemt som en bratsch. 

Ring og hør nærmere! 


