
n                                    

  

 

     

             

 

     

  

    

 

  

 
for Børnehuset, Steinerskolen og Audonicon      7. årgang Nr. 05    uge 47   21. november 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fredagssalonen
Billeder: Bente Foged Madsen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nyt fra 1.klasse 
Fra Ragnhild Pedersen, Klasselærer  

I 1. klasse er vi i gang med bogstaverne, vi har haft F, T, G, S, 
og R. Vi har arbejdet med ’den lige’ og ’den krumme’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vi har fundet blade, som vi har brugt til at tegne 
efterårsbilleder med. Vi har engelsk og tysk. Det bedste er, 
når vi leger: ’In my english bag’, ’Dear Mr Crocodile’ 
’Spymaster’ – hvor en går udenfor døren, og en anden skal 
se, hvad den laver, og resten af klassen skal gætte det. I tysk 
er det ’Wieviele Tippen hat die Lehrerin gemacht’ og ’Hast 
du mich gekniffen’. Vi har håndarbejde sammen med 4. 
klasse (om onsdagen). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

I fredags stod en stor kasse med roser i 
mange farver i salen. Alle elever, der 
havde lyst, kunne vælge en smuk rose til 
Maria. De yngste elever satte deres roser 
i en stor vase i vinduet i underskolens 
aula, hvor de kunne stråle op mod 
himlen og over mod Børnehuset. Ved 
siden af roserne stod ”Skolens hjerte” og 
en tændt lanterne, der lyste for Maria. De 
ældste elever og forældrene lagde deres 
roser i et hjerte på græsplænen uden for 
salen og blev spontant stående omkring 
hjertet -  hver med deres tanker og 
hilsener. Så gik alle ud til 
klasselokalerne, hvor klasselærerne talte 
med eleverne og satte dagens program i 
gang. 

 

Billede: Bente Foged Madsen 

Maria har givet meget ind i vores fælles 
kulturpædagogiske område. Hun vil være 
savnet – meget mere end hun selv var klar 
over. Hun gør os alle sammen bevidste om, 
hvor dyrebart og enestående hvert eneste 
menneske er i helheden. Det er vigtigt, at 
vi ved det med os selv og glæder os over 
både vores eget liv og hinandens eksistens. 

 

Du går ad stjernestier. 

Du går din egen vej. 

Gå i fred til Solen. 

Tag kærlighed med dig. 

 

Kærlig hilsen – på vegne af lærerkollegiet – 
Helle Madsen   

 

 
 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til 
faellesflyveren@gmail.com  eller brug 
forældre-intra eller sms 24 42 92 83. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i 
det omfang, pladsen tillader (kun 1 
spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Oliver Wolgast . Øvrige:  Stig Bredholt 
Bahnson, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

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

Gåde: Manden med masken 

En mand begynder med at løbe. På et 
tidspunkt drejer han til venstre og løber 
videre. Lidt senere drejer han igen til 
venstre og løber videre og en sidste 
gang engang til. Kort efter er han 
kommet hjem. Hvad hedder manden 
med masken der venter på den løbende 
mand derhjemme? 

Løsning sidste udgave: David 

Vinderen forrige udgave: Inger, 6. klasse 

Svar til faellesflyveren@gmail.com, så 
vinder du måske! 

OpslagsTavlen 
 

Audonicon: 
 

 
Skolen: 

  

 

 

 

Mindeord om                  
Maria Denice Schönenberg 

Af Helle Nejsum Madsen 

 

Billede: Bente Foged Madsen 

I denne uge fik skolen det triste budskab 
fra Børnehuset Babuska, at Maria 
Denice Schönenberg er død 33 år 
gammel. Maria har været pædagog i 
Babuska i cirka 9 år, og mange af skolens 
elever kender hende fra deres 
børnehavetid i Børnehuset. Skolen 
valgte derfor – efter aftale med 
Børnehuset - at holde en lille 
mindehøjtidelighed for Maria i 
forbindelse med den fælles morgensang 
i salen fredag morgen. Samme 
formiddag mindedes Børnehusets 
grupper også Maria. 

Da beretningen om Marias død skulle 
kunne forstås og rummes af både 7-
årige og 18-årige elever, blev den fortalt 
i billeder, der var meget inspireret af de 
fortællinger, der blev givet i 
Æbleblomsten og børnehave-klassen. 

Mange vil sikkert huske Marias smil, 
latter og humoristiske bemærkninger 
og hendes interesserede spørgen ind til 
andres liv, - men Maria havde også ondt 
i hjertet. Ja, faktisk var hun helt syg om 
hjertet, og hun længtes efter himlen. I 
tirsdags gjorde det så ondt, at Maria 
kaldte på sin skytsengel og bad, om hun 
ikke nok måtte få lov at gå tilbage til 
himlen. Men engelen sagde: ”Nej, det er 
endnu alt for tidligt”. Da bad Maria så 
mindeligt og sagde: ”Se, hvor ondt det 
gør – må jeg ikke nok få lov til at komme 
tilbage til himlen?” 

Skytsenglen så på hende og sagde: ”Så 
tag da dine jordklæder af og læg dem 
fint sammen her på sengen. Tag mig i 
hånden. Jeg vil lede dig op ad regnbuen 
og op til stjernerne, - ja helt op til Solen. 
Dér vil solenglene puste lindrende på 
dit hjerte og hjælpe dig med at finde nye 
veje i dit liv.” Og Maria lagde sine 

jordklæder på sengen, tog sin engel i 
hånden og gik afsted. Det tager jo lang 
tid at gå op til stjernerne – alene turen 
over regnbuen tager mindst en 3-4 dage. 
Derfor er der god tid til at sende kærlige 
tanker af sted til Maria. 
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