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Fredag og lørdag før påskeferien 
opførte overskolen ”Den gamle dame 
besøger byen” af Friedrich Dürrenmatt. 

Skuespilsperioderne er den bedste 
tid på året. Ikke nok med at det betyder 
færre lektier, det betyder også en 
mulighed for at få et meget bedre 
sammenhold i overskolen. For ligesom 
rejser virkelig ryster os sammen, så er 
der intet som et skuespil, der binder os 
sammen på tværs af klasserne. Man 
kommer til at snakke med nogle, som 
man måske ellers ikke ville have 
snakket så meget med, når man øver de 
forskellige scener. Desuden er det vildt 
hyggeligt at være sammen på en anden 
måde end i hverdagen. Og så er det bare 
fedt at bruge TO hele uger på drama.  

Vi havde først en uge, hvor vi brugte 
nogle fagtimer og nogle bloktimer for 
ligesom at komme i gang. Så kom den 
første rigtige uge. Vi mødtes i salen og 
var der hele dagen. Vi øvede udvalgte 
scener, lavede kulisser, malede skilte 
og malede sko. Vi kom alle på 
forskellige opgaver: En gruppe sørgede 
for lys og lyd sammen med Poul, en 
anden tog sig af kostumerne, en tredje 
tog sig af skiltene og en fjerde byggede 
kulisserne og fik dem malet og sat op. 
Ind imellem gav vi alle sammen en 
hånd med at få ryddet op i salen, så der 
var til at være igen. Hoved-
rolleindehaverne var travlt optagede af 
at øve. De scener, hvor der var mange 
på scenen ad gangen, var de sværeste at 
få til at klappe. Derfor måtte de øves 
mange gange. Nogle dage måtte alle, 
der kunne, blive til længe efter skoletid. 

Majet ud…                       /Stig 

På lørdag er der majfest. En lys og lystig 
fest, hvor der bliver danset om 
majstangen, der er pyntet med friske, 
nyudsprungne bøgegrene. En gammel 
skik, som skolen er med til at holde i 
hævd. Med majfest og majstang fejrer vi 
løvspringet - nu er foråret for alvor 
kommet, og sommeren er på vej.  

Skikken med majstangen kendes fra 
Danmark, Tyskland og især Sverige, og 
strengt taget kan festen falde fra 
slutningen af april og helt frem til 
midsommer. Stangen kan også have 
forskellig udformning: Med tværstang 
som masten på et skib, eller med kranse 
som til et rejsegilde. I enkelte landsbyer 
i Danmark pyntes der stadig majstang, 
f.eks. i Veddum i Himmerland. Her er det 
også stadig skik at prøve at hugge nabo-
landsbyens stang natten før festen!  

Før i tiden stod der en majstang i hver 
landsby, og den blev pyntet med grønt 
løv af de unge piger. At pynte med løv 
kaldte man at "maje", og det ord bruger 
vi stadig: Når nogen majer sig ud, så 
pynter de sig - sådan lidt i overkanten!  

Men når vi pynter til majfest, frem-
hæver vi netop den overflod af grønt, der 
kommer frem næsten fra den ene dag til 
den anden. Især, hvis det til en afveksling 
kunne blive lidt varmt i vejret! Maj 
måned er forresten (vistnok) opkaldt 
efter den romerske frugtbarheds-
gudinde Maja (romerne havde flere) og 
kaldtes førhen også blomstermåned. 

 Kilder: N. Å. Nielsen: Ordenes historie, M. 
Eilertsen:  Politikens bog om år og dage, 
veddum.dk, Den st. danske encyklopædi. 

 

Den 

bedste tid 

på året 

Af Sofia N. Madsen (2.VG)   

 

 

 

 

Et skuespil er i virkeligheden langt 
mere end bare et skuespil. Der er en 
masse teknik, der skal fungere, og der er 
mange flere praktiske opgaver, end 
man lige forventer. Den anden uge 
fortsatte vi med de samme opgaver. Om 
torsdagen var der så generalprøve, og 
da den var forbi, var vi mange, som ikke 
troede på, at vi var klar til en 
forestilling. For vi havde kun 
gennemgået de enkelte scener ganske 
få gange. Men fredag morgen spillede vi 
så, og det gik faktisk rigtig godt, hvilket 
vi alle var lettede over. Men imellem 
denne og næste forestilling vælger jeg 
at falde og slå mit ben, så jeg kun kan 
gennemføre 1.akt af aftenforestillingen 
pga. smerter. Lørdag morgen forsøgte 
jeg igen, men jeg besvimede halvvejs 
inde i 1.akt, og måtte igen trække mig.  

Så for mig var forestillingerne lidt af en 
fiasko, men alle andres præstationer 
var fantastiske.  Alt i alt har det været 
en rigtig dejlig ”rejse”, som har efterladt 
os som en gruppe med et endnu bedre 
sammenhold end før. 

Skrevet af Sofia, 2.vg på vegne af 
overskolen. 

 

Mere om emnet i næste nummer: 
”Før, under og efter skuespil”  

At optræde med et skuespil for hele 
skolen kræver ikke alene mange og 
lange prøver. Kostumer og sminke skal 
også være i orden… Foto: Lars Thetmark 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

  

 

     

 

Husk fredagsmarked hver fredag 
kl. 12 - 15 mellem Babuska og salen.  

Gratis familiekoncert:  

11. maj kl. 17.00 i Musikhuset Aarhus: 
CARL MØDER PETER OG ULVEN.  

Hvis man på en sjov og kvalificeret måde 
skal lære symfoniorkestrets instru-
menter og verden at kende, finder man 
ikke et bedre værk end Prokofievs 
fantastiske ”Peter og ulven”. Århus 
symfoniorkester spiller, og Carl Quist-
Møller fortæller.            (Tak til Tyge og Kai) 

Annonce fra ??? ”Der er kommet en 
ny, forbedret avis, der hedder Hukelikak-
avisen. Den er også meget børnevenlig. 
Du finder den på en af opslagstavlerne 
mellem 1., 2. og 3. klasse. Hvem står bag 
dette mesterværk? Det kunne du godt li at 
vide men så bliver du nødt til at læse den.” 

Violin sælges  
¾ violin i god stand til salg, med nyere 
violinkasse, bue og skulderstøtte. Prisen 
taler vi om, men omkring 2500-3000 kr.  

Giv et bud. Kh. Dorte, mor til Jerrik i 2. VG  

Tlf. 51272228  dorte@kildevaeldet.dk 

 

 Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  
eller brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør 

Stig Bredholt Bahnson,  Duncan Lithgow, Sesha 
Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

  Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt hver onsdag.  

 

 Ugens flyverprofil   
   
 

 

 

  
 
 

 

Mai Britt Due Schmidt 

 Jeg har fødselsdag d. 18. maj og mine 
forældre siger det er tilfældigt at mit 
navn har 18 bogstaver. Jeg er født på 
Fødselsanstalten i Århus i 1974 og jeg 
er vokset op i Middelfart. 

Jeg bor i bofællesskabet Gyldenmuld i 
Gram sammen med Duncan, Sebastian 
fra 5. klasse, Sofia fra 2. og 2 kaniner. 
Gyldenmuld består af 12 ejerboliger 
med 22.000 m2 fællesareal. Vi spiser 
sammen i vores fælleshus alle 
hverdage - det betyder at jeg kun laver 
mad 2 hverdage på en måned! Men så 
laver jeg også mad til ca. 40 mennesker 
sammen med en af naboerne.  

Hvad arbejder du med til hverdag? Jeg 
er arkitekt i Skanderborg. Jeg får 
bygherrer, kommuner, landmålere og 
håndværkere til at samarbejde, og så 
kommer der bygninger ud af det. Jeg 
bruger 10% af min tid på at tegne og 
resten på møder, mails og telefon, og 
det er super spændende. Min fritid 
bruger jeg på at sætte vores hus i 
stand. Jeg er også mentor for en 
tamilsk flygtning, med i skolens PR-
udvalg og ny klasserepræsentant i 5.kl. 

Hvor har du selv gået i skole som barn?  

Jeg har gået på ’almindelig’ folkeskole, 
mine yndlingsfag var matematik og 
billedkunst. Jeg fik gode karakterer i 
skolen, og jeg var rigtig træt af at de 
voksne kun gik op i hvilke karakterer 
jeg fik, og ikke i hvordan jeg havde det. 
Jeg er faktisk lidt misundelig på mine 
børn, fordi de går på en steinerskole. 

Hvad er din livret? Thaimad - og så kan 
jeg godt lide mad lavet med rester, for 
det betyder mindre madspild 

Hvor længe har du været forælder på 
skolen? Både Sofia og Sebastian har 
gået her siden børnehaveklassen, og i 
Babuska før det.  

Hvorfor har du valgt skolen? Min mand 
har gået på Steinerskole på New Zealand 
og begge mine svigerforældre har 
undervist på steinerskoler – men jeg 
brugte faktisk ½ år på at undersøge, om 
jeg synes, det var en god skole til 
Sebastian. 

 

 

PræmieGåden: En sjov fisk 

Denne uge tager vi et par korte gåder: 

1. Hvordan får man en fisk til at grine?  
2. Hvorfor griner århusianerne, når de 

udfylder deres selvangivelse? 

Tip: Svarene på de to gåder minder en 
del om hinanden. Og så får I heller ikke 
mere hjælp! 

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk,. Så vinder du måske…. 

Løsning sidste uge: Hr. Snydkær får ikke 
plæneklipperen igen, fordi den ikke er hans. 
Den tilhører naboen hr. Pillekvist, og hr. 
Snydkær har lånt den for lang tid siden og 
glemt at aflevere den!  /Stig 

 

 

 Ugens Citat:      

“Skuespil frem for alt!” 

Elliot, 9. klasse (læs mere i næste uge!) 

Profil, fortsat 

Jeg læste om skolen, gik til infomøder og 
snakkede med andre forældre. Ud over 
rigtig søde lærere, børn og forældre, så har 
jeg valgt skolen fordi mine børn trives her. 
De bliver set og udfordret på det niveau de 
er. Og så tror jeg fremtiden har brug for 
kreative hjerner, der kan samarbejde og der 
har lyst til at blive ved med at lære.  

Hvad er det bedste ved skolen? Der er mange 
gode ting. Det kan være en skolelørdag, hvor 
eleverne optræder og der er god mad i 
cafeen. Det var også fedt at bygge bindings-
værkhus med Sebastians klasse og min far. 

Hvad er det værste? Når der ikke er andre, 
der vil være med i PR-udvalget. Vi har bare 
for mange ideer og for få hænder - og jeg er 
sikker på, det er skolen mest hyggelige 
udvalg. Det vil gøre mig så glad, hvis der er 
nogen, der vil hjælpe os.  

Hvad er der mange, der ikke ved om dig? I 
næsten 2 år var jeg den højeste og stærkeste 
i min klasse. Jeg lagde den stærkeste dreng 
ned i armlægning på en lejrtur. Jeg var 
sekretær i VU (Venstres Ungdom) da jeg var 
15 år. Selvom politik var spændende, så 
stoppede jeg, da det gik op for mig at jeg var 
uenig med ALLE de andre i VU om bl.a. 
indvandrerpolitik. Som 12-årig fik jeg en 
penneveninde i Israel. Hun er beduinaraber, 
og hendes far har 2 koner og 15 børn. Jeg har 
besøgt hende og hendes gæstfrie familie 2 
gange. Da jeg var 17 var jeg bl.a. med til 
hendes kusines bryllup i bjergene. De små 
børn blev bange for mig - de havde aldrig set 
lyshårede mennesker før!  Jeg har også boet 
i Thailand et år og undervist handicappede 
unge i engelsk og arbejdet med gadebørn.  

Hvis du måtte få en gratis rejse med fælles-
flyveren, hvor ville du så flyve hen? Det er et 
dilemma: Jeg vil jo rigtig gerne besøge 
svigerfamilien på New Zealand. Samtidig vil 
jeg helst undgå flyveture, der er en meget 
forurenende transportform. Faktisk kan jeg 
udlede 3 tons CO2, hvis jeg tog til New York 
og hjem. Så vores familie skal på ø-lejr i 
Jylland i sommerferien – uden strøm! 

mailto:dorte@kildevaeldet.dk
mailto:Bahnson@privat.dk


 

Fra Audonicon 
Annette Fredslund:  

Bevægelse der styrker livskræfterne - eurytmikursus  

- 6 mandage begyndende den 24. april kl. 16.00 – 17.00  

pris kr. 300,- (Obs. kurset er i gang) 

 

Susanne Frandsen:  

Et liv uden stress og sygdom  

foredrag – onsdag d. 10. maj  

kl. 19.30 pris kr. 75, -  

medlemmer, pensionister og  

studerende kr. 60,-  

Få nøglen til succes i livet!  

I dette passionerede foredragsseminar vil du få afklaret 
hvad begrebet "personligt lederskab" dækker over.  

Du vil få indblik i, hvorfor det er så vigtigt at tage din 
personlige udvikling seriøst. Er du interesseret i personlig 
udvikling, og ønsker du konkrete teknikker, værktøjer og 
metoder der kan gøre dig til en bedre udgave af dig selv – 
så er dette arrangement noget for dig!  

Som leder og menneske er du altid på scenen i en eller 
anden forstand. Alle kigger på dig! 

Lederskabet, hvad enten det er arbejdsmæssigt eller privat 
er et privilegium, et ansvar og en kæmpe mulighed. Får du 
det bedste ud af dit personlige lederskab? Eller skal der 
ryddes op i det?  

Om Susanne Frandsen:  

Susanne Frandsen er (k)ærlig bullshit-detektor og 
alkymist. Gennem sine inspirerende og provokerende 
foredrag, workshops, lederudviklingsforløb og 1-1 
coaching sætter hun mennesker og organisationer i stand 
til at tage kvantespring og skabe fantastiske resultater med 
balance i krop, sind og ånd.  

Se mere på audonicon.dk samt Facebook 

 

Et smukt billede, der illustrerer Steiners mysteriedrama ”Sjælens 
prøvelse”. Det skulle naturligvis have været i bladet INDEN 
dramaet blev opført på Audonicon, det er min fejl. Men jeg syntes 
nu alligevel, at det skulle med. /Stig 

Husk også, at Audonicons bogsalg byder ikke kun på 
bøger, men også økologisk slik, træ-legetøj, flotte kort og 
meget andet godt. Kig ind tirs-tors. 10-16, fre. 10-14. 
 

 

Fra Babuskas årsmøde 

Af Anne Katrine Wolgast, bestyrelsesmedlem 

Onsdag d. 26. april var der årsmøde i Børnehuset i Babuska.  
Udover bestyrelsen var hele fire forældre mødt op.  De blev 
modtaget med åbne arme, kaffe og kage – det var nemlig en 
firedobling ift. årsmødet i 2016.  Vi håber udviklingen 
fortsætter eksponentielt, også selvom vi så risikerer at løbe 
tør for kage.  De fremmødte fik en veloplagt gennemgang af 
årets gang i Børnehuset set fra bestyrelsens side ved 
formand Karen Margrethe Jørgensen, en pædagogisk 
udlægning af årsregnskabet af kasser Brian Prins Riget samt 
en god afsluttende diskussion om, hvordan man som 
forældre kan lære mere om Rudolf Steiner pædagogikken. 

2016 blev året hvor Vibeke Freising trådte til som leder af 
Børnehuset.  Samtidig trådte Malene Bager ud af bestyrelsen 
for at overtage Vibekes post som stedfortræder.  I stedet for 
Malene trådte Tanja Eeg ind som medarbejderrepræsentant.  
Som ny leder er Vibeke blevet klædt på med diverse kurser i 
alt fra lederskab, Steiner-relaterede emner til noget så 
jordnært som brand. 

I personalegruppen har der været fokus på grøn tankegang 
og på årstidsfesterne.  Hvordan gør vi festerne levende, hvad 
er det rent faktisk vi gør? Og hvorfor? Der er blevet lavet 
APW, søvnpolitik (for børnene vel og mærke) og rygepolitik 
(for medarbejderne).  Der er blevet afholdt to temadage for 
medarbejderne, og enkelte medarbejdere har været på 
kursus i, hvordan mistrivsel hos børn opdages. Der er blevet 
afholdt kursus i løfte-bære-teknik og hygiejne. Også 
bestyrelsen har været på bestyrelseskursus for at få 
opdateret om vi som bestyrelse overholder gældende regler 
og i øvrigt udfører vores opgave korrekt. 

Bygningerne er blevet forskønnet med nyt vindue i 
Kornblomsten, reparation af halvtagene ved krybberne, 
gulve er blevet slebet og dybderenset og en skorsten fjernet. 

Det er blevet besluttet ikke at lave indkørsel fra Fruering, da 
det vil tage fra de grønne områder og ikke tilfører noget.  Der 
er ligeledes blevet givet afslag til at yde støtte til Herskind-
bussen, da Børnehuset mener, at børnehavebørn skal 
ledsages af en voksen til børnehaven. 

Økonomisk har det også været et godt år med et overskud 
før skat på 462.000 kr., som harmonerer med den 
overskudsgrad, Børnehuset tilstræber.  Det giver os en buffer 
til at stå imod det uforudsete. På den baggrund er 
medarbejdernes feriegodtgørelse blevet hævet til 2%. 

Der har været ledige pladser henover året, men nu 
begynder det at stramme til.  Efter sommerferien begynder 
vi igen at have ventelister. Prismæssigt er Børnehuset også 
et attraktivt alternativ til den kommunale pasning, da det 
månedlige bidrag nu kun er 99 kr. dyrere.   Kommunens 
tilbud er dog uden bleer – så det står nogenlunde lige. 

På valg var Asbjørn Ørrild, Jeanette Poulsen (suppleant) og 
Grethe Pihl (suppleant).  De to første genopstillede og blev 
valgt ind uden kampvalg.  Som ny suppleant træder Daniella 
Lot ind i bestyrelsen– velkommen til. 

Sidst, men ikke mindst tak for det store fremmøde til 
arbejdsdagene.  Sidste gang mødte 81 arbejdsvillige op og 
både børn og voksne havde en dejlig dag.  Vi glæder os til at 
ser jer igen til arbejdslørdage d. 20. maj 2017! 

 

 

 

 



 

 

Såtur i anden klasse 

Af Therese & Anne Katrine Wolgast (elev/forælder) 

Fotos A.K. Wolgast (øverst), Martin Edelberg (nederst)  

Den 19. april var 2. klasse pa  sa tur, og vejret var 
heldigvis godt.  Efter morgensang blev klassen delt op 
i fire grupper og sa  kørte klassen hen til Majas ga rd i 
Fensten.  Først hilste vi pa  hestene, og sa  var der 
nogle, der begyndte at tænde ba l, og der var nogle, der 
begyndte at gøre marken klar til, at vi skulle sa .  Da vi 
var færdige med det, spiste vi madpakker henne ved 
ba let.  Sa  fik vi lov til at lege lidt, ogsa  begyndte vi at 
sa .  Vi sa ede en række e n ad gangen.  Vi sa ede hvede 
og havre.  Til eftera ret kommer vi tilbage, og høster 
det, vi sa ede.   

Tak til Majas forældre for, at de har stillet jord og hus 
til ra dighed for 2. klasse. 

 

 

Tegningen og teksten herover har Freja og Coco lavet. 

 

 

Bi-kursus v/Hans Knæhus 

Vi kan li' bier og honning! 🐝 

Introduktion til, hvordan man kan holde bier. 

 Hvor meget arbejde er der med det? 
 Bihus~typer og bi~typer 
 Hvor meget honning kan jeg forvente? (Mindst 

20kg/år)  
 Bihus-byggeri. For små midler er det muligt at bygge et 

bihus med dertil hørende sværm eller aflægger-familie. 

Ring el sms for nærmere info om tid og sted. 

Mobil 20778115, Hans Knæhus 

  

Biavler (og meget andet) Hans Knæhus ved nogle af 
bistaderne i sin baghave. Nu vil han gerne dele ud af sin 
viden til alle interesserede. Det er slet ikke farligt! Efter 
sigende bliver man ikke stukket, men derimod bidt af det!              
Privatfoto/Stig 
 

 

Fra SFO’en: 
 

Sofia, Freja og Coco har 
i fællesskab skabt dette 
kunstværk. 

 Titlen på billedet er 
”fyrværkeri”.  

Fotografen er Vibeke 
Kristensen. 

 


