
                              

    

------HVORFOR NU DET???--------

SOMMER- og VINTERTID!


På søndag stiller vi uret en time tilbage, 

når vi går over til ”vintertid”. Men hvad 

skal det nu overhovedet gøre godt for?   

Nu er det jo vintertiden, der er den ”rigtige” 
tid, så vi går ikke over til vintertid – vi 
afslutter sommertiden. Sommertid er 
indført som en måde at spare energi på, ved 
at gøre behovet for kunstig belysning 
mindre. Det blev indført første gang i 
forbindelse med første verdenskrig. I 
Danmark har vi haft sommertid siden 1980. 
Den nuværende udstrækning af 
sommertiden fra marts til oktober er en 
følge af EU-harmonisering. Og det er jo 
vældig praktisk, at landene har samme tid.

Men er det nu overhovedet smart med 
sommertid? Det er der delte meninger om. 
Undersøgelser af energiforbruget foretaget 
af energiselskaber peger på, at strøm-
besparelsen ligger på sølle 1 - 4 procent. 
Dette skal holdes op imod det besvær, som 
overgangene skaber. Nogle mennesker 
hævder også at blive påvirkede af en slags 
”jetlag”, når overgangene sker. At ikke alle 
går ind for sommertid, kan man se af, at der
faktisk findes en landsforening mod 
sommertid i Danmark.  Kilder: Dmi.dk, 
wikipedia.dk, videnskab.dk

Ugens	Citat:

”Hör auf zu denken, sei einfach glücklich”.

Bogtitel af “zen-mester” Hinnerk Polanski

Fredagsgåden
Et skib ligger for anker ud for Esbjerg, hvor 

der er kraftigt tidevand. Ved lavvande 

klokken 6.30 er der 4 meter fra skibets 

ræling ned til havoverfladen. Herefter 

stiger vandet 29 cm i timen indtil 

højvande kl. 12.30. Hvor langt er der nu 

mellem ræling og havoverflade? 


Svar på sidste uges gåde (”mand skubber 

bil”): Han spiller matador!!!

SIDSTE UGES VINDER: FREJA, 8.kl

SÅDAN BEGYNDTE DET

Halfdan	Olesens	historie	1.	Hvordan	nogle	æg	førte	til	en	ny	livsvej.

Fredagsflyverens redaktør har været så heldig at opdage, at han går til sangkor sammen med 

Halfdan Olesen, en af de lærere, der startede Steinerskolen i Skanderborg tilbage i 1981. Så er 

det oplagt at spørge: Hvordan begyndte det hele? Halfdan fortæller, at han oprindelig arbejdede 

som folkeskolelærer i Hillerød (siden 1968). Han havde en drøm om at ændre på skolen, måske 

at være med til at starte en ny skole. Han kendte på det tidspunkt ikke til Steinerskolerne. Så en 

dag læste hans kone en artikel i Politiken af kokken George Kringelbach, der hævdede, at hans 

omeletter altid hævede bedst med biodynamiske æg. Han nævnte også leverandøren, 

Skydebanegård i Karlebo. ”Sådan nogle æg kan jeg da godt bruge” sagde Halfdans kone Lise, og 

så tog de ud til bonden, Peter Thaysen. I samtalens løb kom de ind på filosofien bag æggene, og 

Halfdan fik lov at låne Steiners bog ”Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener”. 

Efter fire sider var han ”solgt” – han havde fundet det, han havde søgt efter. Han begyndte at 

interessere sig for Steinerskoler, og efter at have hørt et foredrag af Holger Mellerup vidste han, 

at han ville være steinerlærer. På det tidspunkt underviste Holger Mellerup (der måske er bedst 

kendt som manden bag Audonicon) på sydskolen i Århus, men han havde fået orlov af 

lærerkollegiet til at etablere en læreruddannelse, der i begyndelsen (1977 – 79) var étårig og 

foregik i sydskolens lokaler. Indtil da havde steinerlærerne i Danmark fået deres uddannelse 

enten i Sverige eller i Tyskland. Men endnu fandtes der intet seminarium, og Skanderborg var 

slet ikke kommet ”på landkortet” endnu – og Halfdan og Lise boede på Sjælland…  (fortsættes)

Har du gættet fredagsgåden?
Skriv svaret + dit navn på en seddel, og læg den

senest onsdag i kassen, ved lærerværelset. Så er du 

med i lodtrækningen om lækker chokolade!!

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner 3.årgang Nr. 9 uge 43 24.okt.2014

Morgensang UGE 44:
”Nu falmer skoven trindt om land”

Mallinggårds loft var ”arnestedet” for 

læreruddannelsen i Skanderborg, og dermed 

også for skolen (foto Stillinglokalhistorie.dk)

Skolernes motionsdag 
Fredag før efterårsferien var hele skolen afsted 

på større eller mindre ture, vejret var med os og 

vi havde en dejlig dag, inden vi sluttede af med 

nypresset æblesaft, tak til Helene og Minna. Alle 

mødtes inden i salen til forskellige lege og den 

traditionelle " god ferie" runde, hvor alle elever 

og lærere giver hånd/knus til hinanden.   /Karin

Glade cyklister på motionsdagen



Rudolf Steiners liv og virke

Foredrag nr. 4 af 10 i Antroposofisk forening, 

Højbjerg, tirsdag den 28. okt.

Rudolf Steiner og kunsten. Hans fire 

mysteriedramaer - Rudolf Steiner ville ikke 

blot arbejde teoretisk, men han så det som 

en opgave at arbejde for en enhed af 

videnskab, kunst og religion.

Audonicon-arrangementER:

Eurytmikursus for begyndere 
ved Annette Fredslund

6 mandage kl. 16 - 17. Første gang 3/11.

Kurset er for alle, som gerne vil lære 

eurytmien at kende gennem enkle øvelser. Vi 

vil bl.a. arbejde med de kræfter som gør os 

modstandsdygtige i forhold til sygdom.

Alle er velkomne, også ikke-begyndere!

Pris: 250 kr. som indsættes i Merkur, konto: 

8401 4200061. Mærket navn og eurytmi.

Tilmelding: 86 52 11 17 eller 

kontor@audonicon.dk

En aften med Jytte Abildstrøm

Fredag 24. Oktober kl 20:30

Om små historier med stor virkning - Et liv 

med teater, økonomi og økologi.

Jytte Abildstrøm, skuespiller, tidligere 

teaterdirektør, foredragsholder, i gangsætter, 

idé-mager og meget, meget andet. 

På det økologiske område har hun taget 

initiativ til, at grundlægge det økologiske 

inspirationshus lige bagved teatret 

Riddersalen på Frederiksberg, som hun 

overtog i 1970 og ledede indtil for få år siden. 

Der kommer bl.a. børnehaver på besøg og 

bliver undervist i »Økologi i Børnehøjde«. Se 

mere her.

- Se flere arrangementer på www.audonicon.dk



AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

10-14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
Se www.audoniconsbogsalg.dk eller kik ind!

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15 (på skoledage) for østenden af 
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød, ost, mælk, brød, kager osv.

HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

DEADLINE: Har du noget, du vil have med, skal du sende mig det senest mandag på Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

UGENS flyverPROFIL

				 			

Navn:		Frøydis	Selina	Sædholm Pedersen

Hvad	laver	du	i	RSS/Babuska/Audonicon:

Går	i	4/5	klasse

Hvor og	hvornår	er	du	født: 6.	maj 2003 på	

Skejby	sygehus			

Hvor	bor	du	nu:		På	Vadestedet	i Ry

Hvad	er	din	livret:	 Nachos og Smoothies

Yndlingsbog:	Vildheksen

Yndlingsmusik? Martina Stoessel

Yndlingsfilm? ” Violetta”;	”Detektiverne”

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

Jeg	har	en	storebror	og	en	storesøster	i

Aarhus!

Har	du	en	hobby? Heste	og	svømning

Yndlingsleg eller	-spil? Kortspil!

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? 									

Når	man	er	gode	venner!

Og	det	værste? Når	nogen	er	uvenner!

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Spanien	og	

høre	koncert	med	Martina	Stoessel

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen?

Læstedet!	 (her	mener	Frøydis	den	shelter

som	står	i	skolegården	ind	mod	Babuska,	

jeg	er	ikke	klar	over,	hvad	den	hedder)

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere? Det	store	ur	i	

Prag	på	det	gamle	rådhus.	Når	klokkerne	

ringer,	rasler	et	skelet.!



Med 4. klasse til koncert

Tirsdag inden efterårsferien, var 4.kl. så heldige 

at blive inviteret ind til skolekoncert med Århus 

Symfoniorkester. Musikken var dejlig og flere af 

børnene var der for første gang og oplevede 

også ballet for første gang. Det er dejligt at se så 

stort et orkester og alle de mange instrumenter.

Det lyder sikkert hyggeligt og det er det også, 

men det er også et stort arbejde at holde styr på

19 børn. Børn som måske ikke ved hvordan man 

opfører sig, når man kører i bus med andre, eller 

at man ikke skal have jakken over hovedet, når 

man sidder i koncertsalen!!! 

Hvor man heller ikke må have fødderne oppe på 

stolerækken foran, pifte, trampe i gulvet og 

mange andre ting, som man ikke forbinder med 

en skoledag. Ind og ud af bussen, finde pladser 

og blive siddende på den samme plads. Alt 

sammen noget man skal øve sig på når man 

tager afsted som klasse. Vi havde en fin tur og 

næste gang bliver det nemmere. /Karin, foto Emil

Kunsthåndværk og husflid 
I skolens sal   Weekenden den 1. og 2. 

november sker der noget nyt i skolens sal. Der 

afholdes kunsthåndværk- og Husflidsmarked, 

med et strejf af jul. Kom og se de flotte 

udstillede ting og nyd lidt lækkert i cafeen. 

Åbent begge dage fra 10 – 16, gratis entré!

Får du ikke flyveren, og vil du gerne have 

den elektronisk (som pdf-fil)? Så kan du 

enten finde den på Audonicons hjemme-

side eller du kan sende en besked til 

redaktøren (se nedenfor) og bede om den.


	/                                   /

