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Med tog til   

Slovenien og 

Kroatien 
Af Maria Luna Kanstrup Andersen, 

2.vg 

 

 

Den 25/4 til den 2/5-19 var oversko-
len 1.vg og 2.vg på tur til Slovenien og 
Kroatien.  
Vi rejste i tog derned og hjem, hvor der 
blev hygget, snakket, grint, spillet 
davoserjas og nogle fik sovet i natto-
get.  
 

 
Gåtur ved Hostel Pod Voglom 
 
Pladserne i toget var tilfældigt lavet af 
lærerne, så det var spændende, hvem 
man kom til at sidde sammen med. Det 
var rigtig hyggeligt, så kom man til at 
snakke med nogle, som man ikke rigtig 
har talt med i skolen. 
 
Det første sted, hvor vi overnattede, 
var på en Steiner skole i Ljubljana, som 
er i Slovenien. 
Skolen var meget stor ift. vores Steiner 
skole i Skanderborg. 
Ljubljana er en fantastisk by, som var 
meget fredelig og behagelig at være i. 
Så skulle vi videre med tog, et smut til 
Zagreb, som ligger i Kroatien.  
 
I Zagreb fik vi en rigtig god guidet tur, 
hvor der blev fortalt om de forskellige 
dele af Zagreb. 
Vi så en kirke (Lego kirken), vi var på 
et maleri museum, vi sang nede i en 
underjordisk tunnel og om aften var 
der fri tid, hvor der blev gået og hygget 
en masse.  
Vi endte med at sove på et Hostel. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

De sidste to dage var vi i Ljubljana. 
Den ene af dagene var vi ude at se 
grotterne Skojan Caves.  
Det var en virkelig eventyrlig 
oplevelse; virkelig smuk grotte.  
Vi var også et smut i byen Piran, 
som ligger i Slovenien. Her var 
nogle ude at få en dukkert i havet, 
det var virkelig koldt. 
 

 
Grotterne Skocjan Caves: 
 
Turen hjem gik godt, der blev 
hygget, snakket, spillet kort og 
sovet. Stemningen var helt i top.  
Vi havde allesammen en fantastisk 
tur, som vi aldrig vil glemme. 
 
 

  
 

 
 

 

 

 
Kroatien ved Lego kirken 
 
Da vi havde været i Zagreb en dag, tog vi 
toget videre til Hostel Pod Voglom i 
Slovenien. Der fik vi os en overraskelse, 
der var nemlig sne. Det var alle ikke helt 
forberedt på, men det var en sjov 
oplevelse. Frem kom vi til det Hostel i 
snevejret, vi fik indkvarteret os.  
Nogle blev inde i varmen og spillede kort, 
pool, bordfodbold, snakkede og hyggede. 
Imens tog en lille flok på en udflugt i 
naturen, hvor der blev gået langs den 
smukke sø og ind i en skov på en 
mountainbikerute. 
I den omegn fik vi også cyklet på 
mountainbike og roet i kanoer, og det var 
fedt. 

 
Byen Piran 
 
Om aften blev der spillet en masse kort, 
pool, bordfodbold og grint en masse. Det 
var så hyggeligt.  

 
Steiner skolen i Ljubljana 
 
 
 

Tak for i år! 

Af red. Oliver Wolgast 

Så er sommerferien lige om hjør-
net. Vi endte med at lave 13 flyver-
udgaver i år – og da vi slet ikke er 
overtroiske her på Fællesflyverre-
daktionen, er vi rigtig godt til-
fredse med det antal. 

Den trofaste læser har sikkert be-
mærket, at vi tidligere har udgivet 
en flyver næsten hver uge. 

Det er fortsat ambitionen at levere 
så mange udgaver som muligt i næ-
ste skoleår. Til det kunne vi godt 
bruge nogle flere forældre, der 
havde lyst til at hjælpe med. 

Man behøver ikke at være poet el-
ler prisvindende journalist for at 
være med, bare man har lyst til at 
få skolens begivenheder på print 
og evt. i ny og næ skrive noget op-
lysende om Waldorf verdenen, så 
er man allerede velkvalificeret til 
opgaven. 

God sommerferie!    
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 Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til faellesflyve-
ren@gmail.com  eller brug forældre-intra el-
ler sms 24429283. Relevante privatannoncer 
medtages gratis i det omfang, pladsen tillader 
(kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Oliver Wolgast. Øvrige:  Anne Katrine Wol-
gast, 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. 

 

Karikaturtegninger af 2.vg 
Billeder: Bente Foged Madsen 

 

 

 

 

 

Sommerkoncert i billeder  
Billeder af Bente Foged Madsen 

Lige inden sommerferien var skolen 
samlet i Audonicon til den årlige som-
merkoncert med optrædener fra 
3.klasse og helt op til overskolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpslagsTavlen 
 

Audonicon: 
 
Børne Sankt Hans aften i 
Skanderborg 
 

 
 
Kom og hold en børnevenlig Sankt Hans 
aften på Audonicon i Skanderborg!  
Vi spiser ca. kl 17:00, og tænder bålet kl. 
18.00, hvorefter vi alle synger Midsom-
mervisen :). Vi brænder ikke nogen 
heks af :) 
Båltalen bliver et eventyr. 
Medbring en ret til et fællesbord - så 
spiser og hygger vi sammen!! 
Tag alle du kender med! Alle er velkom-
men! 
 
 

Orkester fra Rudolf Steiner 
skolen i Oslo 
Mandag den 24. juni kl. 16.00 – 17.00 i               
Audonicon. 
 

 
 

Gåden: I biografen  

Kasper, Berit og Eva  har sommerferie 

og er på vej i biografen. Ved kassen bli-

ver de tre spurgt om de alle sammen 

allerede er 14 år eller ældre. Kasper 

svarer: ”Berit og min alder giver til-

sammen 32. Eva og Berit er sammen-

lagt 28, og Eva og jeg er sammenlagt 

30 år. Hvor gammel er den yngste af 

de tre?  

Svar til sms 24429283 eller send til     
faellesflyveren@gmail.com,     
så vinder du måske! 

Løsning Det femte tal er 18  

Vinderen: Ingen 
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