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Mineralogi i 6. klasse  

I forbindelse med vores klasserejse til 
Bornholm, har vi haft en periode i 
hovedfag om mineralogi. Vi har hørt om 
de tre bjergarter og deres kredsløb, og 
om hvordan sten gennem millioner af 
år vandrer, smeltes om og forandrer sig 
i en evig cyklus - de sedimentære, 
magnetiske og metamorfe bjergarter. 
Vi har set på sten, hørt om deres 
grundsubstanser, skrevet om dem og 
tegnet dem.  

På Bornholm mødte vi de 7 forskellige 
granittyper, der findes på øen, og som 
alle har forskellige farver, fx den blå 
rønnegranit. Granit er en magmatisk 
bjergart, der er dannet ved at smeltet 
magma   nedkøles    langsomt      under 

  

Sommerglæder                      

Nu nærmer skolens sommerferie sig 
med hastige skridt. På fredag er der 
sommerkoncert – den flotte afslutning 
på årets musikalske anstrengelser. Og i 
næste uge er der så sommerafslutning. 
Derefter holder flyveren sommerferie. 
Hvis I har noget til det sidste nummer af 
bladet, bedes I sige til inden fredag. Så 
gør jeg, hvad jeg kan, for at få alt med. 

Pænt farvel                      

Som alle sikkert véd, skal vi på skolen 
desværre sige farvel til vores alle-
sammens Iben, der på grund af sygdom 
har været nødt til at opgive jobbet som 
skoleleder. Jeg tror, mange ligesom jeg er 
berørte af dette. Det bliver til sommer-
afslutningen, der bliver sagt farvel til 
Iben. Hvis nogle af jer forældre eller 
elever gerne vil sige et par pæne ord til 
Iben eller give et farvel-kram, så kan I 
også gøre det – men helst ikke så meget, 
at hele sommerfesten drukner i tårer… 

Pinse  

På bagsiden er der denne gang et indlæg 
om pinsefesten i Babuska, som Karen 
Margrethe Jørgensen har skrevet. Jeg vil 
gerne anbefale det til alle, også dem, der 
ikke har tilknytning til børnehuset. Det 
er en fremragende formidling, både af 
festlighederne i børnehuset og af pinsen 
som begreb/fænomen i kristen og 
antroposofisk forstand. Jeg synes, det er 
et svært emne at formidle, så det skal 
KMJ have stor tak og ros for at have gjort! 

Grundlovsdag… 

…har det jo også lige været. I denne 
anledning står der et yderst relevant 
citat nedenfor! Men er det egentlig godt 
nok at ”stå mål med folkeskolen”? Næ, 
skolen skal da være meget bedre! Og det 
er den da heldigvis også, ikke sandt!   

/Stig, redaktør 

Sten på programmet 

Af Sidse Camilla Turvey Aas, klasselærer i 6. klasse    

 

 

jordens overflade. På Natur Bornholm stod 
vi lige det sted på sydøen, hvor det 
skandinaviske grundfjeld af granit rejser 
sig. Herfra kunne vi se flade marker mod 
havet i syd og klippestykker hæve sig op af 
jorden mod nord. Det var en stor oplevelse.  

Tak til en veloplagt og fantastisk 6. klasse 
for en skøn tur og god periode. Og en stor 
tak til min altid veloplagte kollega Martin 
Haugaard og Maltes mor Gitta for at tage 
med på turen.   

 

I dette nummer finder du også: 

 Skolens historie – på tysk! 

 Pinse i Babuska 

 En spidsfindig gåde  

 En musikalsk profil 

 3. klasse murer 

 Praktisk info og meget andet 

 

 
Til venstre: Valdemar er vist nok klassens 
flittigste fotograf. Billederne til denne artikel 
er dog taget af Sidse. 

 

 

Tv: På vej til 
Christiansø. 

 Th: Gorm i 
gang med at 
kløve den 
bornholmske 
granit. 

 Ugens Citat:      
” Forældre eller værger, der selv 
sørger for, at børnene får en 
undervisning, der kan stå mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen, er ikke pligtige at lade 
børnene undervise i folkeskolen.” 

Danmarks Riges Grundlov § 76, uddrag.   



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

  

Fra Audonicons program  

Sankt Hans aften den 23. juni 16.30 
– 19.00.  

Kom og hold en børnevenlig Sankt Hans 
aften på Audonicon. Båltalen bliver et 
eventyr og vi tænder bålet kl. 18.00, 
hvorefter vi synger Midsommervisen.  

Medbring en ret til fællesbord - så spiser 
og hygger vi sammen! Tag alle du kender 
med! Alle er velkomne! Gratis adgang. 

Med forbehold for ændringer og trykfejl. 
Se mere på audonicon.dk eller på FB. 

Husk at Audonicons bogsalg har åbent 
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14. 

Husk fredagsmarked hver fredag 
kl. 12 - 15 mellem Babuska og salen. 
Ingen mælk før til efteråret! 

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. 
Udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.  

 

 Ugens flyverprofil   
   
 

 

 

  
 
 

 

Isis Loga Bjørk Vico  

Jeg går i 5. klasse, tidligere gik jeg på 
Steinerskolen i Silkeborg. Jeg er født 
den 9. februar 2006 og bor i Silkeborg 
sammen med min mor og far, mine 
søskende Cia og Serafine og en hund, 3 
katte, høns og kaniner. Jeg har også 
gået i Steiner-vuggestue og børnehave.   

HVAD ER DIN LIVRET? Sushi og pizza. 

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? Bob 
Marley og Simon & Garfunkel. 

YNDLINGSFILM? ”Ink Heart”. 

YNDLINGSBOG? ”Erik Menneskesøn”. 

NOGET SOM IKKE RET MANGE VÉD 
OM DIG? Jeg har engang gået til 
harpespil. 

HVAD ER DINE YNDLINGSFAG? Det er 
eurytmi og klarinet.  

SPILLER DU ET INSTRUMENT? Jeg 
spiller både klaver, klarinet, guitar, 
blokfløjte og mundharmonika! 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Min klasselærer (Helle)! 

HVAD ER DET VÆRSTE VED SKOLEN? 
Matematik. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS REJSE 
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ 
HEN? Athen eller Island. 

HVAD VIL DU GERNE VÆRE, NÅR DU 
BLIVER VOKSEN? Healer eller dykker. 

HAR DU ANDET PÅ HJERTE? Det er 
dejligt at gå på denne hér skole!   

 

Isis er dygtig til at spille klaver, og vil 
gerne give et nummer! 

 

PræmieGåden:  

Hvilket transportmiddel? 

Der er plads til 3 passagerer plus en 
smule håndbagage, for eksempel en fiks 
lille bil. 

Det er konstrueret under ledelse af en 
tysk ingeniør, der også (tidligere) lavede 
”hemmelige supervåben” for Hitler. 

Nej, det er ikke en folkevogn… Men en af 
de vigtigste komponenter bygger på en 
del fra en tysk brandbil fra 1930’erne. 

Transportmidlet var en megastor succes, 
selvom nogle påstår noget andet.  

Den første udgave var dog katastrofal. 

Nummer 13 skulle de nok også have 
sprunget over. 

Topfart ca. 40.000 km/t, så vidt vides. 

Pris 220.000.000 dollar (i 1969-priser).  

Lige meget. Det kan slet ikke fås mere, 
for tegningerne er blevet væk! 

En af ”passagererne” hed Buzz Aldrin. 
Han er dog ikke nær så kendt som sin 
makker, der var et afgørende skridt 
foran!  

Hvad for et mærkeligt transportmiddel 
er der tale om? 

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

Løsning sidste uge: Belgien 

Vinder forrige uge: Frode, 6. kl.   /Stig 

 

 

 

Landskabsmalerier fra 8. klasse kan for tiden 
sés i skolens aula.  

Foto: Bente Foged Madsen 

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


 

3. klasse murer 
Af Anne Marie og Steffen Holst, forældre i 3. klasse 

3. klasse har i den forløbne uge haft gang i murerarbejdet 
på deres fine hus. I den forbindelse havde klassen fået 
assistance fra en særdeles erfaren murer. Det var Antons 
morfar, Knud, der har været murer i 69 år der stillede op 
for at give råd og vejledning samt komme med nogle gode 
fif. Arbejdet med at få alle murstenene sat i bindingsværket 
blev færdigt fredag lige over middag. Efter denne uge ved 
hele klassen meget mere om murerarbejde og hele klassen 
kender nu en venlig murer ved navn Knud - Tusind tak for 
hjælpen til Knud. 

 

Arbejdet begyndes med instruktion fra Knud. 

 

Arbejdet skrider godt frem og alle får en smagsprøve på 
murerhåndværket. 

 

Og sådan ser huset ud fredag eftermiddag. 

Instrument-bod fredag 
Af Randi Jakobsen, forælder i 6. klasse 

Instrumentsalg til sommerkoncerten på fredag.  

I år er der mulighed for at sælge og købe instrumenter. Der 
vil være et bord stillet op til formålet, så skal du skifte 
instrument eller størrelse, så er her en chance for at gøre 
et godt køb! 6. kl. (Randi Jakobsen), er tovholder, men du 
(sælger) må selv stå i boden. 

Boden er der fra kl. 17.15.  

 

 

Skolens historie på tysk 

Af Oliver Wolgast, indledning af Stig 

I anledning af, at Steinerskolerne snart fylder 100 år, er vores 
skole blevet bedt om at levere et lille bidrag til et samlet værk 
om skolernes historie – på tysk! Da vi er så heldige, at en af vore 
bestyrelses-suppleanter og forældre, Oliver Wolgast, kommer 
fra Tyskland, har vi fået ham til at skrive lidt om skolen - ud fra 
interviews mv. Da tysk er et gennemgående fag på skolen, og 
vel også kan kaldes Steiner-bevægelsens ”modersmål”, bringes 
teksten herunder på tysk – ganske let forkortet. Enkelte gloser, 
mærket med stjerne, er oversat nederst. 

Die Rudolf Steiner Schule in Skanderborg öffnete zum 
ersten Mal im August 1981 Ihre Pforten. In Ihr erstes 
Schuljahr startete die Schule damals mit 12 Schülern in der 
ersten Klasse, 10 Schülern in der Vorschule* und zwei 
Lehrern: Randi Brøndegaard als Lehrerin für die 1.  Klasse 
und Halfdan Olesen übernahm die Vorschulklasse*. Schon 
nach einem Jahr war die Schülerzahl der Vorschulklasse von 
10 Kindern auf 19 Kinder angewachsen. 

Für Randi und Halfdan war die erste Zeit nicht immer 
einfach. Sie mussten sich nicht nur fachlich gut auf den 
Unterricht vorbereiten, sondern auch sicherstellen, dass das 
anthroprosophische Fundament gewährleistet* war.  

Jedes Jahr kam eine Klasse dazu - und damit auch immer ein 
neuer Lehrer - und Mitte der Achtziger jahre, war die Schule 
so gross geworden, dass ein neues Schulgebäude gebaut 
werden musste - der “Kuhstall” wie die ursprünglichen 
Räumlichkeiten* liebevoll genannt wurden, war zu klein 
geworden für die stetig wachsende Schule. 

In den darauffolgenden Jahren kamen weitere Gebäude und 
Pavillons hinzu, und heute ist die Rudolf Steiner Schule 
Skanderborg eine ungeteilte 12-jährige Einheitsschule, 
beginnend mit der Vorschule, der 0. - 9. Klasse bis hin zu den 
drei Klassenstufen der Oberschule. Noch haben nicht alle 
Jahrgangsstufen eine eigene Klasse, aber die Zugangszahlen 
der letzten Jahre machen uns zuversichtlich*, dass wir hier 
auf einem guten Weg sind. 

Pädagogisch bekennt sich die Rudolf Steiner Schule 
Skanderborg auch heute noch zu den Prinzipien der 
Anthroprosophie - angepasst an die Bedürfnisse* unserer 
Zeit. Die Schüler sind aktive Teilnehmer am Lern- und 
Lehrprozess und standardisierte Lehrbuchsysteme finden 
bei uns keine Anwendung. 

Die Lehrpläne sind auf die altersgerechte* Entwicklung 
jedes einzelnen Schülers ausgerichtet und Noten* sind dabei 
kein Teil des Unterrichts. Denn was sagt schon ein einzelner 
zufälliger Examenstag über die Fähigkeiten, den Fleiss und 
Möglichkeiten eines Schülers aus? Anstelle dessen ist uns ein 
enger Kontakt zwischen Eltern und Schule bzw. * Lehrer wichtig.  

Unsere Schule ist auch in den letzten Jahren stetig 
gewachsen und zählt nun deutlich über 150 Schüler in den 
Klassen bis zur Oberschule. 

Jeg glæder mig til at se det færdige værk – det bliver spændende 
at se, om hele vores historie kommer med, og ikke mindst at 
læse om skolerne i andre lande! /Stig 

Vorschule/Vorschulklasse: Bh.klasse – Gewährleistet: Garanteret – 
Raümlichkeiten: Lokaler – Zuversichtlich: Sikre – Altersgerechte: 
Alderssvarende  –  Bedürfnisse: Behov  –  Noten: Karakterer -              
Bzw.: Forkortelse for Beziehungsweise = Henholdsvis  



 

 

Pinse i Babuska 

Af Karen Margrethe Jørgensen (formand for bestyrelsen)  

Der har været pinsefest i Babuska, og jeg fik lov at være 
med. Nysgerrig, for hvordan laver man lige en pinsefest? Der 
var, straks jeg ankom, forventningens glæde og 
feststemning. Børnene har jo været med i forberedelserne. 
Eventyr, sange, sanglege og aktiviteter har i tiden op til sta et 
i pinsens tegn. Mellem blomster pa  den fineste hvide silke 
havde pinsefuglene sat sig til ro, mens børnene i en kreds 
derom lyttede til eventyr. Og lytte det kan de. De lytter med 
hele kroppen og øjnene viser de er med. Barnets verden er 
eventyrets verden.  

 

 

Derefter fik hvert barn lov at tage sin pinsefugl, og så gik 
det under sang ud på engen: ”Flyv lille fugl, kom frem af dit 
skjul, hør skoven den kalder, nu flyver vi alle.” Nogle af 
grupperne med madkurv, andre var foruden. Og ned over 
de flyvende pinsefugle strålede pinsesolen. Bagefter skulle 
alle ind til et festdækket bord. Overalt er der pyntet op, 
æstetisk smukt og eventyrligt med fugle, forårsalfer, lys og 
blomster. Den hvide farve dominerer og er med til at give 
den særlig pinsestemning, som også pinseliljen kan give. 

Særligt kendetegnende for festen er pinsefuglene. Hvert 
barn har lavet sin pinsefugl, som hvisker hemmeligheder i 
barnets ører, og hvert barn løber glad på engen med sin 
pinsefugl. Det er også noget vi kender fra eventyrene. 

 

Drengen, der pludselig forstår fuglenes sprog, fordi han 
har spist af den hvide slange eller har fået drageblod på 
sig, og som hemmelighedsfuldt fortæller ham, hvad han 
skal sige eller gøre. Eller eventyret om de tre sprog, hvor 
duerne sætter sig på drengens skuldre og hvisker til ham, 
hvad han skal sige. Ja, der er noget hemmelighedsfuldt 
over pinsen, og dette hemmelighedsfulde har både med 
visdom og med sproget at gøre. Eller en anden vinkel på 
samme: 

Eventyret om stjernedalerne. Et eventyr om en lille pige 
der giver afkald på alt og helt forvandlet når frem til den 
åndelige verden, hvor stjernerne (stjernevisdommen) 
daler ned over hende. 

De kan det bare, pædagogerne og børnene i Babuska. De 
forstår at lave en årstidsfest, og alle viser det ved at klæde 
sig på til fest, og her i pinsen i hvidt og fine lyse farver. De 
har forbundet sig med og talt med hinanden om, hvad en 
pinsefest kan være. Ja, for pinse, hvad er det nu lige for en 
fest? 

Der ligger ikke som ved julen ”et koncept.” Man mærker 
det. Pinsefesten må vi selv skabe, den er en fremtidsfest. 
Også den retter sig efter kosmiske begivenheder. Den 
falder ikke på samme dato hvert år, som f.eks. julen jo gør. 

Rent kristologisk betyder pinse 50, og den ligger 50 dage 
efter påske. Efter opstandelsen var Kristus sammen med 
disciplene i 40 dage, men så skete der noget. Ved Kr. 
Himmelfart forsvandt han – I 10 dage sørgede disciplene, 
de savnede samværet med deres mester, men så skete der 
noget. Der lød en vældig brusen, og pludselig oplevede 
hver enkelt discipel sin egen individualitet på en helt ny 
måde. Pludselig fik de mod og jeg-sikkerhed – De voksede 
i det indre, de fyldtes af begejstring (Geist=ånd) De blev 
beåndede. De mærkede en indre fylde, og ”når hjertet er 
fuldt, strømmer munden over.” De taler hjertets sprog, så 
alle fatter meningen med hvad der bliver sagt, og hermed 
kan og vil nye fællesskaber opstå. 

Rudolf Steiner kalder pinsefesten den frie individualitets 
højtid. Og tanken om vores frie individualitet bærer vi alle. 
Men det er svært at holde fest alene, så pinsefesten må 
blive en fest for frie individualiteter, der finder sammen i 
nye fællesskaber. Så lad os give pinsestemningen en 
chance: Ud i naturen med madkurv, lyt til fuglenes sang og 
oplev blomsterpragt og dens duft. Det er som med klassisk 
musik, det renser sjælen, og hvem ved? Måske kommer 
der en hvid due og hvisker hemmeligheder i vores ører.  

Glædelig pinse! 

Husk skolens sommerkoncert fredag på  Audonicon, kl. 19.00 – ca. 21.00. Fri entré, alle er velkomne. 

Frivillige entrébidrag går til skolens instrumentfond. Café ved 6. klasse: sandwich, kage, varme og kolde drikke. Afleverende 
voksne og afleverede børn kan nyde, at cafeen åbner kl. 17. Giv børnene en mønt med i lommen! Vi glæder os, vel mødt. 
Kærlig hilsen, på vegne af Carina, Nellie, Maiken, Keike, Boris, Niels Henrik, Claus og Tonny.                                  Martin Haugaard 

 


