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I sultanens palads 



En dejlig forårsdag var to brødre ude at nyde det gode vejr. Den ene roede en tur 

på en sø, mens den anden gik langs med søbredden. Broderen i båden lagde 

mærke til, at han kom lidt hurtigere frem - 6 km/t - end broderen, der gik 5 km/t. 

Han sagde nu til sin bror: "Hør, der ligger en kro 6 km oppe ad den store å, der 

løber ud i søen derhenne. Skal vi ikke sige, at den der når sidst derhen, giver en 

middag? Jeg ror, og du følger gangstien langs åen!" Den anden bror (der ikke var 

så dum) sagde: "Ok, men du ror hurtigere end jeg går, så jeg skal have syv 

minutters forspring". Det aftalte de så, og den ene bror gik afsted. Den anden 

ventede syv minutter, og roede så op ad åen. Hvem tror du vinder, hvis ingen af 

dem snyder eller bliver trætte?      Man kan godt gætte svaret uden matematik! 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

                         

 

 

    

Fredag den 18. marts holder børnehaven 
påskefest. Vuggestuen holder påskestemning. 

I børnehaven skal der synges påskesange og der 
skal høres påskeeventyr.  Der skal ledes - for det 
er jo spændende om påskeharen har været forbi 
og lagt påskeæg i påskerederne. Og mon ikke også 
- hvis altså der er kommet påskeæg i rederne - at 
de skal trilles en tur. 

 

Der skal spises et dejligt påskemåltid og 
sikkert også et par æg – chokoladeæg 
måske?? En rigtig dejlig fest hvor vi byder 
foråret velkommen. 

Mens små børn direkte kan forbinde sig 
med julens fortælling om det lille Jesusbarn, 
er påskens kristne indhold noget barnet 
under skolealderen ikke har et umiddelbart 
forhold til. Påskens budskab må forvandles 
gennem naturen. I børnehaven fejrer vi 
påsken som en naturens opstandelsesfest. 
Vi synger og hører om de små blomsterløg, 
der spirer op. Vi glædes over de små 
dyreunger. Påsken er også festen, hvor man 
søger og finder. Hvad finder man? 
Opstandelseskraft, udtrykt gennem ægget. 
Ægget er indledningen til livet. Det har 
begyndelsen til det nye i sig. Inde i det virker 
skjult kraften til det, som skal komme. 

Vibeke Freising  

Børnene i Babuska glæder sig over det spæde forår. Inden længe kan huen og handskerne 
måske undværes? I hvert fald er det snart påske… Babuska har åbent de tre dage op til påske 
– der kommer ganske få børn – højst 16 børn i alt fra hele huset, altså både børnehave og 
vuggestuebørn. På billedet til højre er det Laurits i legehuset.   (fotos: Bente F. Madsen)  
 

 

 

 

Af Helle Buchreitz 
 
Jeg har altid været meget glad for mine 
børns skole. Jeg synes, de møder noget helt 
særligt, og at de bliver båret igennem deres 
skolegang. Af en æstetik og en 
sammenhængskraft, der favner dem lige 
der, hvor de er. Alligevel har jeg nok i stille 
stunder været lidt usikker på, om det kunne 
blive ved helt op i overskolen. Trænger de 
så ikke til andre udfordringer? Og hvad med 
fagligheden? ...Og går det nu uden en 
eksamen?? 
Men i lørdags var jeg taget til forældre-
foredrag med Lars Thetmark om 
overskolens danskundervisning. Og der så 
jeg lyset! Det bredte sig over overskolen og 
Steiners skoletanker i det hele taget. Det var 
fint at se, hvordan fagene arbejder sammen, 
og hvordan det faglige stof retter sig ind 
efter alderens særkender. Hvordan det 
æstetiske og sjæleligt udviklende er i 
højsædet, uden at der nogensinde bliver 
gået på kompromis med fagligheden. At 
man arbejder hen mod afrundingen af den 
faglige og menneskelige dannelse, som 
mine børn jo er i fuld gang med, og som jeg 
nu har fulgt i nogle år. Stor glæde var det at 
opdage, at alt det gode og særlige altså 
fortsætter! Og at Steinerskolen udgør en 
helhed med sine 12 år. Den kan simpelthen 
noget, ingen andre kan. Også i overskolen. 
Og selv om jeg er efterskolelærer, dukkede 
en anden erkendelse op: Jeg tror ikke rigtig, 
mine drenge har tid til at komme på 
efterskole. De skal op og have Lars. De 
skulle nødig gå glip af noget...! 
Jeg glæder mig allerede til at høre Martin 
og Poul P. tale om deres overskolefag - hhv. 
matematik og fysik. Og jeg kan varmt 
anbefale at lytte med! Det er en skøn følelse 
når lyset breder sig...! 
 
Helle Buchreitz er mor til Erik og Lauge i 8. 
klasse. Indlægget er bragt første gang i 
flyveren 3. oktober 2013. Gengivet med 
venlig tilladelse   

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kursus i eurytmi:  
Vi vil arbejde med at "vågne op" i forhold til 
hinanden og det omgivende rum gennem 
koordinationsøvelser, rytmer og digt af Rudolf 
Steiner. Der vil som tidligere også være øvelser, 
som målrettet styrker livskræfterne. Alle er 
velkomne!  
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 
Skanderborg  
Tid : Mandage kl. 15 -16. Første gang den 4.4. 
2016. I alt 6 gange  
Underviser : Annette Fredslund  
Tilmelding : Tlf. 86 52 47 55 Audonicons kontor 
eller kontor@audonicon.dk  
Pris: 300 kr. som ndsættes på Audonicon´s 
konto mærket "Eurytmi". 8401 - 4200061  

 
Foredrag:  
I dag 16. marts 19.30: Meditation som 

udforskning af sjælelivet. Ved Troels Ussing. 
Hvordan kan den skjulte verden bag vores 
sjæleliv blive tilgængelig? Entré: Ikke oplyst  
Søndag 27. marts 10.00 (påskedag): 
Mysterieimpulser i det danske åndsliv. 
Foredrag ved Anders Høier. For over 100 år 
siden holdt Rudolf Steiner tre foredrag i 
Danmark. Der knyttes an til disse. Entré: 
Frivillige bidrag.  
Onsdag 30. marts 19.30: Nationalsocialismen – 
vanviddets ideologi. En autentisk 
vidneberetning. Foredrag af Hans-Erik Deckert. 
Foredragsholderen er selv vokset op under det 
nazistiske diktatur. Entré: Ikke oplyst.  
 

 er stedet, 

hvor man køber bøger, skrivegrej, giftfri farver, 
legetøj og meget mere. Der er åbent 13 – 16 
tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. Du 
kan også købe varer på hjemmesiden 
audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!  

Morgensang uge 13: Når vinteren 
rinder i grøft og i grav Uge 14: Jeg 
vælger mig april. Recitation uge 13: 5. 
klasse. Uge 14: 4. klasse. 

Næste flyver udkommer den 6. april. 

  

Gå-bror skal bruge 1 time og 12 minutter. 
Minus forspring er det 1 time og 5 minutter. 
Med 6 km/t kan ro-bror klare de 6 km på en 
time. Så skulle man tro, han vandt!  

Men... Kroen ligger oppe ad åen. Altså skal 
han ro mod strømmen. I en større dansk å er 
strømhastigheden om foråret typisk omkring 
én km/t eller mere. Det skal trækkes fra hans 
fart, så han vil mindst bruge 1 time og 12 min. 
Gå-bror kan altså nå at studere spisekortet, 
inden ro-bror når frem! (oplysning om 
strømhastighed er fundet på ku.dk og dmu.dk) 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send 

indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug forældre-

intra       

Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Og hvad er det værste? Det er ikke et nemt 
spørgsmål... Jeg tror det eneste jeg kan brokke 
mig over er, at vi ikke kan få SU... 

Hvis du måtte få en gratis billet med flyveren, 
hvor ville du så tage hen? Jeg gad virkelig godt 
at komme til Island. Især for at opleve naturen. 

Har du et yndlingssted på skolen? Det er altid 
sjovt at være i salen, men om sommeren på en 
god solskinsdag er det klart området ude foran 
overskolen som er det fedeste.  

 

I sidste måned var  overskolelærer Lars 
Thetmark på kursus i Finland. Sammen med 
andre lærere fra Steinerskoler i Norden og 
Storbritannien arbejdede han blandt andet med  
en revision af undervisningsplanerne for 
overskolen. Lars har lovet at fortælle mere om 
kursusforløbet i flyveren. I første omgang  kan 
vi bringe disse billeder fra den finske vinter, der 
er betydelig mørkere og strengere end den 
danske…  Tak til Lars Thetmark/Fotos: Lars 

     

Ovenfor: Familen Frost foran en finsk 
Steinerskole. Nedenfor: Mon denne frosne 
finske elv fører til Mumidalen??? 

Takket være 

donationer af stearinlysrester fra Mouritz og 
Martin har vores familie kunne støbe nogle 
store nye stearinlys til skolen. Hvis du også har 
rester af lys vil Sebastian (4.kl) eller Sofia (1.kl) 
gerne tage imod dem. Venlig hilsen Duncan (far 
til Sebastian og Sofia) 

Foto: Tanja Eeg 

 

 

  
 
  

Navn: Kristian Johan H. Steenbock 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 3. vg. Jeg 

har gået på skolen siden børnehaven, dvs. i 

snart 15 år. Så det er den eneste skole jeg 

har gået på i hele mit liv. 

Hvor og hvornår er du født? 10. februar 

1997. Jeg er født på Viborg sygehus og 

opvokset i  Skanderborg. 

Hvor bor du nu? I Skanderborg med mor, 

far, og 3 søskende, Emma, Esther og Karl. 

Din livret: Jeg elsker spinatlasagne! I prin-

cippet alt, der har med spinat at gøre... 

Din yndlingsmusik? Jeg elsker musik, hvor 

man kan høre hvor meget arbejde der har 

ligget i at lave det. Det skal være gennemført 

musik som det bl.a. bandet MUSE spiller.. 

Hvad er din yndlingsbog: Det er sjældent jeg 

frivilligt vælger at læse en bog, så det har jeg 

lidt svært ved at svare på... 

Hvad er din yndlingsfilm? Inception er vildt 

god! Det er Interstellar også. Og Avatar er 

også en imponerende film. 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg var engang i en springhal i Århus med 

nogle kammerater. Jeg kastede mig ud i en 

dobbelt forlæns salto (double frontflip) og 

kom i landingen til at sparke min egen tand 

ud med mit knæ. Jeg fik den heldigvis mast 

op på plads igen af en vagttandlæge i Århus, 

utroligt nok! jeg har også engang brækket 

en lilletå. Sygeplejersken brugte en kuglepen 

til at sætte den på plads igen. 

Hvad er dit yndlingsfag? Idræt, tænker jeg. 

Har du en hobby eller sport? Jeg elsker stort 

set al sport. Jeg elsker især volleyball, 

badminton, bordtennis og diverse 

akrobatiske discipliner, parkour som 

eksempel. Derudover er jeg også rigtig glad 

for at fotografere, og har også interesse i 

bl.a. grafisk design og den slags.. 

Hvilket instrument spiller du? I skolen 

spiller jeg violin, og i fritiden  guitar. 

Hvad er det bedste ved skolen? En rigtig god 
ting er, at man får lov til at beskæftige sig 
med utroligt mange forskellige fag (fag som 
man bl.a. ikke beskæftiger sig med i andre 
skoler), på den måde ser man, hvor mange 
forskellige muligheder der findes. 

 

 

 

 

Ugens Citat: ”Thi HERREN er 
ophøjet, ser til den ringe, han 
kender den stolte i frastand.”   
Salme 138, vers 6   (i frastand = på afstand) 
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