
                         

    

Dorthe Rosendahl er vel det, man kalder et kendt ansigt i børnehuset og Audonicon

hende ikke mindst som omsorgsfuld pædagog for mine børn. Men da jeg en dag fik en besked 

fra hende i min indbakke, studsede jeg alligevel. Den var underskrevet ”Dorthe Rosendahl, 

sprogformer”. Hvad er en sprogformer? Er det mon noget med at t

spørge Dorthe om det, og så fik jeg følgende fine historie: 

Rudolf Steiners anden kone, Marie, var født i det nuværende Polen i 1867. Hun voksede op med 

sine forældre i Sankt Petersborg, efter at faderen, der var general i d

pensioneret. Maries store drøm var at blive skuespiller, men det passede sig ikke for en ung pige 

af det bedre selskab. I stedet læste hun til lærerinde og fik en stilling i en skole i Skt. Petersborg 

for arbejderbørn. Arbejdet som lærerinde i et klasselokale, hvor flere årgange var presset 

sammen, sled på Maries stemme, når hun skulle overdøve de larmende børn. Som følge af dette 

fik hun en stemmebåndsoperation, og et stykke tid derefter havde hun svært ved at tale. Faderen 

døde, da hun var 15 år og efter lang kamp for at komme væk fra borgerligheden i Skt. Petersborg 

fik hun mulighed for at studere på Universitetet i Paris og fik samtidig undervisning af nogle 

skuespillere. Dernæst fik hun engagement på et teater i Berlin, men e

igen, da hun følte sig utilpas i teatermiljøet, hvor der skulle lefles for journalisterne for at få gode 

anmeldelser. Et par år senere mødte hun så Rudolf Steiner, og blev først hans sekretær, og 

senere hans kone. Han lærte hende at forme sproget ”organfrit”, altså ikke med et resonansrum 

et sted i kroppen, men i luften omkring sig. På denne måde belastede hun ikke sin stemme. Ud af 

denne bestræbelse voksede sprogformningen frem som en antroposofisk disciplin. 

Sprogformning er oprindelig givet til lærere, talere og andre, som taler meget i kraft af deres 

erhverv. Senere er det blevet udviklet til kunstart ved recitation af digte og i skuespil samt som 

terapi i forbindelse med bl.a. tale- og åndedrætsproblemer. Det indgår

lærere. 

Dorthe Rosendahl er uddannet som kunstnerisk og terapeutisk sprogformer i Dornach, Schweiz. 

Yderligere oplysninger kan man finde i en artikel, hun har skrevet i ”Steinerskolen” nr. 3, 2013

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske
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På opfordring

En klidmoster havde budt
Der var rigtig
tanketors
pølsesnak, indtil jeg
skulle have brug
køkkenet! 
brød, som
sad på flæsk
han over
havde is i maven. Men
mosten, og gav mig
bærret. Så gik vi til vaflerne
kom. Vi fik knippelsuppe og røg
brød. Heldigvis blev sagen syltet.

En forælder med "indvan
opfordret mig til at tage
Han mener, det danske 
tryk. Det første vil jeg gerne gøre, det an
vil jeg gerne afkræfte! Måske
så gode til at bruge

Oversættelse af 
Klidmoster:
hos skattevæsenet
Ørefigen:
Spektakler
valgsarbejde. 
Træde i spinaten: 
det lidt for godt. 
fejltagelse

Ugens	Citat:

”Politiet er det bedste, jeg véd, næst efter 
rabarbergrød

Astrid Lindgren:  Pippi Langstrømpe  (1945)

Fredagsgåden
Forestil dig, at du sidder med et almindeligt 
spil kort foran dig, inklusive 3 jokere. Ved 
siden af kortspillet ligger en bunke med ét 
eksemplar af hver fredagsflyver, der er 
udkommet til i dag, altså også den, du læser 
i lige nu.  
er der færre 
Svar	senest	onsdag,	hvis	du	vil	være	med	i	
lodtrækningen	om	chokolade!

Svar på sidste uges gåde (”
Kvinden, der står bag Porschen, har ikke 
rent mel i posen
bagagerummet foran!!

SIDSTE UGES

Dorthe Rosendahl er vel det, man kalder et kendt ansigt i børnehuset og Audonicon – jeg husker 

hende ikke mindst som omsorgsfuld pædagog for mine børn. Men da jeg en dag fik en besked 

fra hende i min indbakke, studsede jeg alligevel. Den var underskrevet ”Dorthe Rosendahl, 

sprogformer”. Hvad er en sprogformer? Er det mon noget med at tale pænt? Jeg blev nødt til at 

spørge Dorthe om det, og så fik jeg følgende fine historie: 

Rudolf Steiners anden kone, Marie, var født i det nuværende Polen i 1867. Hun voksede op med 

sine forældre i Sankt Petersborg, efter at faderen, der var general i den russiske hær, var blevet 

pensioneret. Maries store drøm var at blive skuespiller, men det passede sig ikke for en ung pige 

af det bedre selskab. I stedet læste hun til lærerinde og fik en stilling i en skole i Skt. Petersborg 

som lærerinde i et klasselokale, hvor flere årgange var presset 

sammen, sled på Maries stemme, når hun skulle overdøve de larmende børn. Som følge af dette 

fik hun en stemmebåndsoperation, og et stykke tid derefter havde hun svært ved at tale. Faderen 

, da hun var 15 år og efter lang kamp for at komme væk fra borgerligheden i Skt. Petersborg 

fik hun mulighed for at studere på Universitetet i Paris og fik samtidig undervisning af nogle 

skuespillere. Dernæst fik hun engagement på et teater i Berlin, men efter kort tid forlod hun det 

igen, da hun følte sig utilpas i teatermiljøet, hvor der skulle lefles for journalisterne for at få gode 

anmeldelser. Et par år senere mødte hun så Rudolf Steiner, og blev først hans sekretær, og 

de at forme sproget ”organfrit”, altså ikke med et resonansrum 

et sted i kroppen, men i luften omkring sig. På denne måde belastede hun ikke sin stemme. Ud af 

denne bestræbelse voksede sprogformningen frem som en antroposofisk disciplin. 

prindelig givet til lærere, talere og andre, som taler meget i kraft af deres 

erhverv. Senere er det blevet udviklet til kunstart ved recitation af digte og i skuespil samt som 

åndedrætsproblemer. Det indgår også i uddannelsen af 

Dorthe Rosendahl er uddannet som kunstnerisk og terapeutisk sprogformer i Dornach, Schweiz. 

kan man finde i en artikel, hun har skrevet i ”Steinerskolen” nr. 3, 2013.
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Morgensang	næste	uge:

Delikate smagsprøver

Kage og kaffe

Lækker frokost

Økologisk, selvfølgelig

marie Steiner og 

hendes stemme 
Hvordan sprogformning blev til…

Den 16. november 10 - 16

                            

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

å opfordring - så er der serveret!

n klidmoster havde budt mig til torskegilde. 
rigtig lagt i ovnen. Så lavede hun en 

tanketorsk, en ordentlig bøf. Vi fik en gang 
pølsesnak, indtil jeg trådte i spinaten. Jeg 
skulle have brugt krydderen. Nu var der røg i 
køkkenet! "Dit grødhoved" sagde et stort 
brød, som alle sildene syntes var en steg. Han 
sad på flæsket og gnavede ben, men så kogte 
han over, og der røg en finke af fadet. Jeg

e is i maven. Men han kunne ikke tåle 
, og gav mig en ørefigen. Han fik en på 
Så gik vi til vaflerne, lige til salatfadet
fik knippelsuppe og røg på vand og 

d. Heldigvis blev sagen syltet.

En forælder med "indvandrerbaggrund" har 
opfordret mig til at tage sproglige emner op. 

an mener, det danske sprog er fattigt på ud-
tryk. Det første vil jeg gerne gøre, det andet

eg gerne afkræfte! Måske er vi bare ikke
så gode til at bruge sprogets mangfoldighed?

versættelse af nogle af de ”kulinariske” udtryk:
Klidmoster: Helsefikseret kvinde. Torskegilde: Møde 
hos skattevæsenet. Lagt i ovnen: Ballade på vej. 

Lussing. Pølsesnak: Vås.  Røg i køkkenet:
Spektakler i hjemmet.  Gnave ben: Få penge for ud-
valgsarbejde. Salatfad: Politiets fangetransport  
Træde i spinaten: Dumme sig. Sidde på flæsket: Ha 

lidt for godt. Syltet: Henlagt. Bøf = tanketorsk:
ltagelse En finke af fadet: Uoverlagt bemærkning

Ugens	Citat:

Politiet er det bedste, jeg véd, næst efter 
rabarbergrød” 

Astrid Lindgren:  Pippi Langstrømpe  (1945)

Fredagsgåden
Forestil dig, at du sidder med et almindeligt 
spil kort foran dig, inklusive 3 jokere. Ved 
siden af kortspillet ligger en bunke med ét 
eksemplar af hver fredagsflyver, der er 
udkommet til i dag, altså også den, du læser 
i lige nu.  Er der flere spillekort end flyvere, 
er der færre – eller er der mon lige mange?						
Svar	senest	onsdag,	hvis	du	vil	være	med	i	
lodtrækningen	om	chokolade!

Svar på sidste uges gåde (”biltyve på spil”):   
Kvinden, der står bag Porschen, har ikke 
rent mel i posen. En Porsche 911 har altid 
bagagerummet foran!!

SIDSTE UGES VINDER: olivia 8. KL.

12 uge 46 14. Nov. 2014

Morgensang	næste	uge:

”Jeg	elsker,	o	storm”



DEADLINE: Har du noget, du vil have med

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!    

UGENS flyverPROFIL

									

Navn:		Birthe	Jahn	Fredslund

Hvad	laver	du	på	skolen/i	børnehuset: 			

Jeg	er	"skolemor"	til	Ellen	i	4	klasse	og	

Rasmus	i	9	klasse	og	så laver	jeg	en	masse	

bestyrelsesarbejde	både på	 skolen	og	i	

Børnehuset

Hvor	og	hvornår	er	du	født:				27. Juni 1974

i	Sønderborg	- så	jeg	er	sønderjyde

Hvor	bor	du	nu:		I	et	lille	rødt	hus	i	Stilling,	

sammen	med	min	mand	Anders	og	vores	2	

børn	- nå	ja	og	3 hunde

Hvad	er	din	livret:	 Al mad der er lavet med 

kærlighed og lækre råvarer - jeg nyder både 

at spise det og at lave det selv

Yndlingsbog:		Mest	faglitteratur	til	daglig		-

så		lige	nu	er	det	Teori	U	af	Otto	Scharmer.			

I	ferierne	kan	jeg	godt	læse	en	Krimi	eller	to.

Yndlingsmusik? Musik som fx Hozier, Jeff 

Buckley, Tina Dickow, Rasmus Seebach - alt 

jeg kan synge med på 

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

Altså	en	hemmelighed	- dem	er	der	mange	

af:		Jeg	har	boet	i	New	York	og	så	kan	jeg	

spille	blokfløjte

Har	du	en	hobby?		Bestyrelsesarbejde,	sy	og	

kreative	sysler.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?													

At	børnene	bliver	set,	 som	dem	de	er	- ingen	

kasser	og	karakterer til	at	vurdere.	

Og	det	værste? Mennesker	med	fordomme	

og	gamle	"spøgelser"	fra	fortiden.

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Fiji	og	Bali	- der	

kunne	jeg	godt	tænkte	mig	at	komme	hen	-

tror	det	er	flot	og	dejligt	varmt.

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen?									

Børnehuset	om	morgenen,	når	dagen	

starter	med	stearinlys	og	hygge	- eller	

morgensang	på	skolen,	så	starter	min	dag	

godt!




Helenas

På husflidsmessen 1. og 2. november stod også 
Helena Engelbrecht
Helena udstillede og solgte en masse flotte, 
kreative ting, hun selv har lavet. Små og store 
tasker, mohairbamser, grafiske postkort, 
tevarmere osv.  Hun fortæller, at hun gik på 
Veng fællesskole til og med 7. klasse, som 
dengan
hun på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg.     
Noget af et spring, men det blev lidt lettere af, 
at Helena havde lært at spille et instrument i 
forvejen… ”Det var nok på steinerskolen, at jeg 
begyndte at se mine kreati
blomstre op, da skolen især lagde vægt på disse 
elementer i undervisningen” siger Helena. Hun 
ville gerne være fortsat med hele overskolen, 
men desværre ville de fleste af hendes klasse
kammerater på efterskole. Som konsekvens af 
dette
Senere har hun taget HF og læst til pædagog, 
men arbejder for tiden i den grafiske industri. 
Ved siden af sit arbejde har hun en blomstrende 
kreativ produktion, som man kan se og følge på   
madebyme

Næste onsdag 

og torsdag 

10.15 og 18.30 

begge dage

           

Rudolf Steiners liv 

Tirsdag 18

selskab, Højbjerg

Fornyelsen af Det antro
I 1913 kom det til et brud mellem lederne af 
Teosofisk Samfund og Rudolf Steiner
fortsatte sit arbejde, nu som leder af en 
antroposofisk 

Audon

Økonomitænkning i krise
Foredrag ved Daniel Håkansson, kasserer i 

Antroposofisk Selskab. 

Økonomitænkning i krise 
Steiners syn på penge og økonomi
økonomiske krise er lige så meget en 
bevidsthedskrise. Der råder uklarhed over mange 
ting, f.eks. hvad er det, der skaber en værdi? Hvad 
er penge, og hvad er penge ikke? Penge spiller en 
anden rolle i samfundet, 
økonomi. Som Lars Pehrson (Merkur Andelskasse) 
siger: »Økonomi på samfundsniveau handler ikke 
om penge, men om ressourceforvaltning og 
ressourceudnyttelse«.
værktøjer til at forstå dagens økonomi?

- Se flere arrangementer på www.audonicon.dk

AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13
10-14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
Se www.audoniconsbogsalg.dk

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!!

Kunst i 
Emil fra 9. efter Henry Thelander
Budskabet fra de mørke krigsår er 
aktuelt endnu… 

oget, du vil have med, skal du sende mig det senest mandag på Bahnson@privat.dk

fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,



Helenas kreative verden

På husflidsmessen 1. og 2. november stod også 
Helena Engelbrecht, tidligere elev på skolen. 
Helena udstillede og solgte en masse flotte, 
kreative ting, hun selv har lavet. Små og store 
tasker, mohairbamser, grafiske postkort, 
tevarmere osv.  Hun fortæller, at hun gik på 
Veng fællesskole til og med 7. klasse, som 
dengang var den ældste klasse. Derefter kom 
hun på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg.     
Noget af et spring, men det blev lidt lettere af, 
at Helena havde lært at spille et instrument i 
forvejen… ”Det var nok på steinerskolen, at jeg 
begyndte at se mine kreative og musiske sider 
blomstre op, da skolen især lagde vægt på disse 
elementer i undervisningen” siger Helena. Hun 
ville gerne være fortsat med hele overskolen, 
men desværre ville de fleste af hendes klasse-
kammerater på efterskole. Som konsekvens af 
dette gik klassen i opløsning efter 9. klasse. 
Senere har hun taget HF og læst til pædagog, 
men arbejder for tiden i den grafiske industri. 
Ved siden af sit arbejde har hun en blomstrende 
kreativ produktion, som man kan se og følge på   
madebyme-helena.blogspot.dk. 
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Næste onsdag 

og torsdag 

10.15 og 18.30 

begge dage

7.	og	8.	klasse	opfører				

Adam	Oehlenschlägers

           og den forunderlige lampe

Rudolf Steiners liv og virke

18. nov. 19.30 i Antroposofisk 

selskab, Højbjerg

Fornyelsen af Det antroposofiske Selskab:       
1913 kom det til et brud mellem lederne af 

Teosofisk Samfund og Rudolf Steiner, der 
fortsatte sit arbejde, nu som leder af en 
antroposofisk bevægelse. 

donicon-arrangementER:

Økonomitænkning i krise
Foredrag ved Daniel Håkansson, kasserer i 

Antroposofisk Selskab. Ons. 19/11, 19:30
Økonomitænkning i krise - hvad betyder Rudolf 
Steiners syn på penge og økonomi i dag? Den 
økonomiske krise er lige så meget en 
bevidsthedskrise. Der råder uklarhed over mange 
ting, f.eks. hvad er det, der skaber en værdi? Hvad 
er penge, og hvad er penge ikke? Penge spiller en 
anden rolle i samfundet, end i den private 
økonomi. Som Lars Pehrson (Merkur Andelskasse) 
siger: »Økonomi på samfundsniveau handler ikke 
om penge, men om ressourceforvaltning og 
ressourceudnyttelse«. Giver Rudolf Steiner os

tøjer til at forstå dagens økonomi?

arrangementer på www.audonicon.dk

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

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

marked hver fredag
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!!

Kunst i niende: Plakattegning af 
Emil fra 9. efter Henry Thelander, 1942. 
Budskabet fra de mørke krigsår er 
aktuelt endnu… Pas på og brug refleks!

Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

Stig Bredholt Bahnson, 61331549
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