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Arbejd, arbejd 

Af Anne Katrine Wolgast 

Lørdag d. 16. september var en skøn 
efterårsdag, hvor der blev arbejdet 
hårdt for at forskønne Babuska.  Fra 
kl. 9 var der kø ved 
arbejdsformidlingen, hvor alle 
opgaver hurtigt blev besat – selv 
dem, der var nederst på 
prioritetslisten. 

Som vanligt spænder opgaverne vidt 
fra rengøring, lugning og maling til 
opgaver, der kræver mere 
håndværksmæssig kunnen.  Af større 
projekter blev der lavet en fin bro 
gennem et pileflet loop ved 
Smørblomsten, kvashegn bag 
æbleblomsten og legehuset ved 
vildrosen fik sin egen sandkasse, så 
der i fremtiden kan langes frisk 
klappede sandkager over disken. 

 

Det tynder altid ud i arbejdsstyrken i 
løbet af dagen – dog først efter 
frokosten, som er værd at få med! 
Det er forskelligt, hvor mange timer, 
vi har at give af på en given 
arbejdsdag, og det skal ikke være 
nogen forhindring for fremmøde, at 
man ikke kan være der hele dagen.  
Babuska sætter pris på al den 
arbejdskraft, som sættes ind. 

Arbejdsdagen er en hyggelig dag for 
de voksne og en festdag for børnene.  
Jeg havde tre børn på bagsædet på 
vejen hjem i bilen, som var enige om, 
at det havde været den dejligste dag i 
hele ugen! 

 

Tak for 
indsatsen til 
alle de 
fremmødte 
og tak for et 
overdådigt 
kagebord 
fra dem, der 
ikke kunne 
komme. 
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Ovenpå en vellykket høsttur blev der 
tirsdag i sidste uge holdt høstfest i 
Babuska. Børnene ankom 
forventningsfulde iført deres flotte tøj 
og deres medbragte spændende 
grøntsager, frugt eller blomster. Inde på 
stuerne var der pyntet op med 
halmballer som borde, og de medbragte 
ting blev tilføjet det fantastiske 
”overflødighedshorn” af lækkerier.  

I ugerne op til høstfesten er der blevet 
lavet forberedelser. Der er blevet 
plukket brombær og dem, som nåede 
hele vejen ind i køkkenet blev lavet til 
marmelade. Det høstede havrekorn (fra 
høstturen) er blevet tærsket ivrig op til 
festen. Danse og sange er blevet øvet. 
Dagen før festen blev der slæbt 
halmballer ind på stuerne og pyntet fint 
op.  

På selve dagen blev der kærnet smør til 
festmåltidet ved at ryste et syltetøjsglas 
med fløde. Fløden som ikke blev til smør, 
blev i stedet til kærnemælk, som blev 

Høstfest i 

Babuska

 
  

 

Af Brian Prins Riget  

 

Til venstre: 

Kong græskar og prinsesse 
æblekind  

Høsteventyret i Kornblomsten               

 

Herunder: Frokostbordet  

Til højre: Stemningsbilleder fra 

Kornblomsten 

Fotos: Brian Prins Riget 

 

brugt i brødbagningen sammen med det 
tærskede, tørrede korn, som var blevet 
malet til mel. Før frokosten indtages ved 
halmballebordene, fortælles høsteventyr 
udfra de medbragte blomster, frugt og 
grøntsager. I Kornblomsten var det 
prinsesse æblekind, der skulle befries fra 
den farlige squash drage. Kong Græskar 
havde udlovet det halve kongerige til den 
som kunne befri prinsessen. 

  

Høstfesten er først og fremmest en 
glædens fest. Glæden ved festen blandes 
med taknemligheden over at få mad på 
bordet, og det er den stemning, som skal 
videregives til børnene.  

 

I Babuska gøres der generelt meget ud af 
at mindes, at mad på bordet ikke er en 
selvfølge, noget mange af os nok glemmer 
i hverdagen. I dagene efter høstfesten 
kommer det medbragte frugt og grønt, 
som ikke blev spist til festen, til at indgå i 
frokosten, og blomsterne pynter overalt i 
stuerne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

OpslagsTavlen 
Donationer til projekt Boiling Point 

Min veninde Susanne T. Nielsen er 
formand for Projektet Boiling Point. 
Projektet går ud på, at reducere antal 
dødsfald grundet brugen af åbne 
ildsteder, bl.a. i Buthan;  

Projektet har udviklet en model, der gør 
det muligt og rentabelt at etablere små 
lokale fabrikker, der omdanner 
nedfaldstræ – afleveret af 
lokalbefolkningen – til briketter. Disse 
benyttes som brændsel i energieffektive 
ovne, der stort set ikke danner røg. 
Ovnene udlejes til lokalbefolkningen for 
1 $ om måneden og briketterne er gratis.  

Læs mere om projektet, hvis du er 
interesseret her: www.boilingpoint.dk 
Projektet bliver bl.a. støttet af Merkur 
Bank og har brug for flere donationer for 
at nå dets mål om at udleje 460 ovne til 
lokalbefolkningen.  

Kh Oliver 

 

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. Øvrige:  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 onsdag undt. ferier. 

Timber!! 
Af Martin Reiter Edelberg, Klasselærer 3. 
 
Onsdag d.6/9 sled vi i 3.klasse hårdt i det for 
at fælde et stort ahorntræ til vores 
kommende byggeri. Der skulle hugges med 
økse i over en time, før træet gav sig og faldt 
til jorden - i præcis den rigtige retning, 
heldigvis. Da træet var fældet, skar vi to 
store stolper af stammen, og nu begyndte 
det hårde slid for alvor med at få 
transporteret stammerne op til græsplænen 
foran salen. Vi benyttede os af grene til at 
rulle stammerne på, vi trak stammerne i reb 
og til sidst bad vi 7.kl om hjælp til at løfte 
dem det sidste stykke gennem 
cykelstativerne. De sidste par dage har vi 
haft travlt med at afbarke stammerne. Nu 
skal de tørre indtil maj måned, hvor vi vil 
påbegynde vores byggeri. 
 

 
 
Tilde har lavet en tegning af det store øjeblik 
hvor børnene fra 3.klasse skubber til træet 
og får det til at vælte 
 

 
 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 

Emilie Charlotte Aaes                 
Sørensen 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg er 
vikar I SFO’en og i klasserne. Så har jeg 
gået i 12. klasse på skolen og fra 
børnehaveklasse til 10. klasse på 
Sydskolen.  

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT?  Jeg 
er født den 8. Juni 1996 i Aarhus. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Aarhus 
sammen med min kæreste, Oliver, som 
også har gået på skolen.  

HVAD ER DIN LIVRET? Min livret er 
sushi og vietnamesiske forårsruller. 

DIN YNDLINGSMUSIK? Det er lidt 
forskelligt, jeg kan for eksempel finde på 
at høre ”Red Hot Chili Peppers”, 
”Coldplay”, ”Nirvana” men henover 
ferien er jeg blevet stor fan af 
sommerhittet ”Despacito”. 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? På landbrugstur i 9.klasse, var 
min klasse med i filmen ”Så meget godt i 
vente”. Min veninde og jeg redede en 
nyfødt kalv, der var blevet afvist af dens 
mor, så vi gav den mælk hver 3, time. 

HVAD VAR DIT YNDLINGSFAG I 
SKOLEN? Mine yndlingsfag i skolen var 
idræt og samfundsfag. 

GÅR DU TIL NOGET SPORT? Jeg er glad 
for håndbold, som jeg har spillet i 6 år, 
fra jeg var 11 til 17 år.  

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? 
Jeg har spillet bratsch, saxofon og 
klarinet. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Det bedste ved skolen er alle de søde 
børn. 

HVAD ER DET VÆRSTE? Transporttiden, 
jeg bor jo i Aarhus. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU 
SÅ HEN? Så ville jeg rejse til Sydamerika 
og hjælpe alle de fattige gadebørn.  

HVAD HAR DU LAVET EFTER SKOLEN? 
Jeg har arbejdet på en restaurant, taget 
en HF på VUC i Aarhus og nu er jeg vikar 
her på skolen og i Sydskolens børnehave 

og vuggestue  

Gåden: Tandlægen 

Hvorfor gik træet til tandlægen? 

Send svaret til sms 61331549 eller 
skriv til bahnson@privat.dk - så 
vinder du måske præmien! 

Løsning sidste uge: De var trillinger 

Nyt skilt til salen 
Af Maj Britt, på PR-udvalgets vegne 
Det flotte skilt på skolens sal har hængt 
der et stykke tid, men vi har helt glemt at 
præsentere billedskæreren.  

 

Skiltet er udført i ahorn af Sibylla 
Hofstetter. Sibylla er lærer og 
kunsthåndværker, og hun arbejder som 
vikar i Hertha. Sibylla har lavet skilte til 
flere Rudolf Steiner børnehaver bl.a. 
Mælkebøtten i Babuska og til 
Skovstjernen i Silkeborg. Sibylla har i 
øvrigt undervist på Rudolf Steiner-Skolen 
i Silkeborg.  

http://www.boilingpoint.dk/
mailto:Bahnson@privat.dk

