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I	8.	kapitel	i	romanen	”Aspasia” af	Robert	
Hamerling	 føres	 læseren	 ind	 i	 en	
danserindes	 hus,	 hvor	 der	 foregår	 en	
samtale	 mellem	 Alkamenes,	 Perikles	 og	
Sokrates.	 	Alkamenes roser	danserinden	for	
at	 kunne	 efterligne	 duens	 ømhed,	 løvens	
vildhed	 men	 også	 vandets	 bløde	 bølgen,	
ildens	blussen	og	det	susende	træs	skælven.		
Til	dette	svarer	Perikles	at	han	ikke	er	i	tvivl	
om,	 at	 hun	 endda	 kan	 udtrykke	 alfabetets	
bogstaver,	 det	 ene efter	 det	 andet	med	 sin	
bøjelige	og	smidige	legemes	mimik.	

Så	 udbryder	 Alkamenes	 imedens	 han	
lægger	 hånden	 på	 skulderen	 af	 Sokrates:	
”Og	hvad	har	du	så	at	sige	os	om	Theodota?”	
og	 Sokrates	 svarer:”	 Jeg	 vil	 lære	 at	 danse!	
Jeg	 kendte	 hidtil	 en	 hovedets	 og tankens	
visdom;	 nu	 ved	 jeg, at	 der	 også	 gives	 en	
hændernes	og	føddernes	visdom”	

Tilhørerne	smilede	og	troede	at	Sokrates	var	
ironisk	 som	 sædvanlig.	 Men	 Sokrates	
vedblev:	 ”Rytme	 er	 grænse	 og	 mål, og	
grænse	 og	 mål	 er	 sædelighed.	 En	 så	 skøn	
legemets	rytme,	som	den	Theodota	har	vist	
os	 må	 nødvendigvis	 fylde	 menneskets	 hele	
væsen	med	 sans	 for	 kærlighed	 til	 det	 rette	
og	 skønne	 mål.	 Man	 må,	 når	 man	 én	 gang	
har	set	dette, foragte	alt	plumpt,	råt,	lavt	og
tøjlesløst.	 Jeg	 misunder	 dig	 Theodota,	 for	
den	skønne	rytme,	 som	du	har	 i	dit	 legeme	
og	i	din	sjæl.”			

Hold	 da	 op.	 Da	 jeg	 læste	 romanen	 for	
mange	år	 siden,	måtte	 jeg	 skrive	dette	ned,	
for	 med	 bedre	 ord	 kunne	 jeg	 ikke	 selv	
beskrive	 eurytmien.	Men	 eurytmien	 opstod	
først	 i	 1912.	 Rudolf	 Steiner udviklede	
eurytmien	 sammen	 med	 (især)	 en	 ung	
kvinde,	Lory	Maier-Smits.* Han	beskriver, at	
det	var	ud	fra	ønsket	om		at	skabe	en	ny	og	
spirituel	 og	 besjælet	 kropskultur,	 fordi	 der	
på	 det	 tidspunkt	 indenfor	 både	 gymnastik	
og	 ballet	 var	 sket	 en	 stagnation	 og	
mekanisering	af	bevægelsen.										 *	se	FF	27.										

………………………..
					Eurytmi	i	6.	klasse,	drenge	og	piger.	Foto	Tonny

I	 Hamerlings	 roman	 antydes
danserinden	 Theodota
ALFABETETS	 bogstaver	 med	 sit	 legemes	
mimik,	og	Sokrates	opdager	under	dansen,	at	
der	 også	 findes	 en	 HÆNDERNES	 og	
FØDDERNES	 visdom”	 og	 ikke	 kun	 en	
hovedets	og	tankens	visdom.	

Smukkere	kan	det	vist	 ikke	siges,	 for	det	er	
netop	 det	 eurytmien	 gør	 og	 er.	 Vi	 synliggør	
lydene	 (alfabetet)	 i	 rummet.	 Vi	 synliggør	
toner	og	intervaller	i	rummet	(musikken)	og	
det	 gør	 vi	 hovedsageligt	 gennem	 ARME,	
HÆNDER	 og	 FØDDER	 ud	 fra	 en	 INDRE	
sjælelig	 i
varmer	 vi	 intellektet.	 Kroppen	 bliver	 til	
INSTRUMENT	for	det	talte	ord	og	musikken.		

Ordet	Eur
betyder	skøn,	harmonisk	og	
bølgebevægelse
opgave	på	en	
grækerne	 at	 berige	 og	 differe
menneskets

Hvad er EurYtmi
Af eurytmilærer 

Minna Bentzen

     

Billedet herover: Eurytmi 
Halfdan Rasmussen:

                         

PENGEAUTOMATENS

INDRE LIV

Hvis du er over 18, har du nok et Dankort eller 
lignende. Og 
Langtbortistan og tænkt: Gisp! Hvad sker der

Ryste, skælve, hoste… 
ind i sprækken, men i stedet for bare at køre det 
ind, står automaten og ryster, mens kortet kører 
ind i små ryk. Er maskinen mon ved at æde 
Nej, det gør den faktisk med vilje! Nogle
dere har fundet på, at man kan montere en 
ekstra kortlæser foran den rigtige, men rysteriet 
ødelægger de data, den eventuelle falske kort
læser læser 

Please enter your
der så lige? Ringer den min egen bank op for at 
høre, om pinkoden passer, eller kan den mon 
læse det på dankortet?
Den læser en kode på dit kort, som kan validere 
din pinkode 
koden på selve kortet er 
samme er det, at sende dine kortdata over 
nettet fra den anden ende af jorden! 

Det værste mareridt: Automaten går i stå! 
nej, men det kan jo ske: En pengeseddel sætter 
sig fast, maskinen kan 
penge den udbetaler 
venter på en tekniker. Som kommer næste 
mandag. Og den har mit kort. Og vi er i Spanien! 
Heldigvis er kortlæseren adskilt fra den øvrige 
mekanik, så i langt de fleste tilfælde vil den 

spytte kortet ud igen
Så kan du
Der findes i dag en pengeautomat for hver 3000 
mennesker eller ca. 2 mio. i
skulle være en chance!

Kilder: Wikipedia,  Tobias Schrödel:  Ich gl

         

nstitutioner   3. årgang Nr. 29 u

I sultanens palads

GådeN: 
Lille Peter blev født 
for sin familie. Hvert år siden har de fejret 
Peters fødselsdag midt i den varme sommer. 
Hvorfor gør de det

Sidste uges løsning: 
mange andre, er der 
er et ulykkestal
selvom de sidder på række 12 og 14.
kan du se sædernes placering i

Vinder

I	 Hamerlings	 roman	 antydes det, at	
danserinden	 Theodota ”forstår	 at	 udtrykke	
ALFABETETS	 bogstaver	 med	 sit	 legemes	
mimik,	og	Sokrates	opdager	under	dansen,	at	
der	 også	 findes	 en	 HÆNDERNES	 og	
FØDDERNES	 visdom”	 og	 ikke	 kun	 en	
hovedets	og	tankens	visdom.				

Smukkere	kan	det	vist	 ikke	siges,	 for	det	er	
netop	 det	 eurytmien	 gør	 og	 er.	 Vi	 synliggør	
lydene	 (alfabetet)	 i	 rummet.	 Vi	 synliggør	
toner	og	intervaller	i	rummet	(musikken)	og	
det	 gør	 vi	 hovedsageligt	 gennem	 ARME,	
HÆNDER	 og	 FØDDER	 ud	 fra	 en	 INDRE	
sjælelig	 impuls.	 På	 denne	 måde	 nærer	 og	
varmer	 vi	 intellektet.	 Kroppen	 bliver	 til	
INSTRUMENT	for	det	talte	ord	og	musikken.				

Ordet	Eurytmi	stammer	fra det	græske.		Eu
betyder	skøn,	harmonisk	og	rhytmos	betyder	
bølgebevægelse/rytme.	 Eurytmien	 har	 til	
opgave	på	en	ny	og	anderledes	måde	end	hos	
grækerne	 at	 berige	 og	 differentiere	
menneskets sjæleliv.	 	 Fortsættes	 på	 bagsiden

Ugens	Citat:		
”Sometimes you win, sometimes you learn
Amerikansk mundheld 

tmi?

Billedet herover: Eurytmi i 6. klasse til denne tekst af 
Halfdan Rasmussen: (foto: Minna)

Hvis alle folk gik rundt og lo
I nissetøj og snabelsko (derfor nissehuerne!)

Og spiste stenfri kirsebær
Bliver verden bedre end den er
Men hvis såfremt ifald enhver
Gik dydigt ind i frelsens hær

Og slog en harpe eller ti
Blev verden fuld af poesi

Men sagen er nu bare den
Og bare den og den igen
At hvis vi alle kom i flok

Så var der ikke harper nok!

                       

PENGEAUTOMATENS

INDRE LIV

Hvis du er over 18, har du nok et Dankort eller 
lignende. Og har stået foran en pengeautomat i 
Langtbortistan og tænkt: Gisp! Hvad sker der?

Ryste, skælve, hoste… Du har kommet dit kort 
ind i sprækken, men i stedet for bare at køre det 
ind, står automaten og ryster, mens kortet kører 
ind i små ryk. Er maskinen mon ved at æde det? 
Nej, det gør den faktisk med vilje! Nogle forbry-

ere har fundet på, at man kan montere en 
ekstra kortlæser foran den rigtige, men rysteriet 
ødelægger de data, den eventuelle falske kort-
læser læser – så forbryderne får en lang næse!

Please enter your PIN-code: OK, men hvad sker 
der så lige? Ringer den min egen bank op for at 
høre, om pinkoden passer, eller kan den mon 
læse det på dankortet? Ingen af delene, faktisk! 
Den læser en kode på dit kort, som kan validere 
din pinkode – men ikke selve koden. At gemme 
koden på selve kortet er alt for usikkert – og det 
samme er det, at sende dine kortdata over 
nettet fra den anden ende af jorden! 

Det værste mareridt: Automaten går i stå!   Åh,
nej, men det kan jo ske: En pengeseddel sætter 
sig fast, maskinen kan ikke afgøre, hvor mange 
penge den udbetaler – og så går den i stå og 
venter på en tekniker. Som kommer næste 
mandag. Og den har mit kort. Og vi er i Spanien! 
Heldigvis er kortlæseren adskilt fra den øvrige 
mekanik, så i langt de fleste tilfælde vil den 

tte kortet ud igen, selvom alt andet svigter. 
du prøve, om det virker et andet sted! 

Der findes i dag en pengeautomat for hver 3000 
mennesker eller ca. 2 mio. i alt i verden, så der 
skulle være en chance!

Kilder: Wikipedia,  Tobias Schrödel:  Ich glaube, es hackt! 

uge 15 8. Apr. 2015

GådeN: født til jul
Lille Peter blev født 2. juledag, til stor glæde 
for sin familie. Hvert år siden har de fejret 
Peters fødselsdag midt i den varme sommer. 
Hvorfor gør de det? Svar senest fredag kl. 15!

Sidste uges løsning: Ombord på SAS’ fly, og på 
mange andre, er der ikke nogen række 13, da 13
er et ulykkestal! Derfor kan Jensens holde i hånd, 

vom de sidder på række 12 og 14. Herunder 
kan du se sædernes placering i SAS Airbus 320:

Vinder:  Karin Ahlgren

Ugens	Citat:		
Sometimes you win, sometimes you learn” 

erikansk mundheld 
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DEADLINE: Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest

eller brug postkassen ved lærerværelset på skolen  

Eurytmi, fortsat

Derudover	 er	 RYTMEN	 i	 sproget	 og	 musikken	
også	 det	 bærende	 element	 i	 eurytmiens	
bevægelser.	 Både	 sprogets	 og	 musikkens	
lovmæssighe
bliver	 synliggjorte	 	 skolefag	 styrker	 eurytmien	
børnenes	 rytmesans,	 sprogsans,	 rumsans,	
kropssans,	 musikalske	 sans	 mm.	 Gennem	
forskellige	 øvelser	 styrkes	 barnets	 vi
fantasikræfter	 og	 sjæleliv.
fællesøvelserne	 at	 vise	 hensyn,	 være	
opmærksomme,	 lytte	 og	 agere	 sammen.	Og	 ud	
fra	 hjerneforskningen	 ved	 vi	 i	 dag,	 at	 det	 er	
bedst	 at	 st
kroppen.	 Som	 ”INTELLIGENSER”	 gennem	
RYTME	 OG	 BEVÆGELSE.	 Derved	 bliver	 barnet	
bedre	 til	 at	huske,	være	opmærksom,	sanse	og	
erkende!

Når	eleverne	kommer	op	i	overskolen
lov	 til	 at	 arbejde	 med	 eurytmien	 som	 et	
KUNSTNERISK	 fag.	 Det	 lærte	 bruges	 i	 størr
koreografier	og	afslutningsklassen	har	gennem	
de	 sidste	 mange	 år	 lavet	 en	 større	
afslutningsforestilling.	 Den	 næste	 bliver	 i	
oktober	2015.	Og	vi	glæder	os	

Minna	er	uddannet	eurytmist

Flot	eurytmi	med	

Geografi i 4.

I	4.kl	har	vi	haft	geografi	for	anden	gang	i	år.	Vi	
har	bevæget	os	fra	det	helt	nære	og	ud	i	 landet.	
Vi	har	tegnet	Danmarkskort,	hørt	om	landet	før	
istiderne,	 under	 istiderne	 og	 efter.	 Placeret	 de	
10	største	byer	og	havene	omkring

Karin	4.kl

Ugens flyverprofil

Navn:	Jesper Frederik	Andersen

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg går i 2. VG og 
har gået her siden børnehaven.

Hvor	og	hvornår	er	du	født? Den	9.	maj	
1997	på	Skejby	Sygehus

Hvor	bor	du	nu?	Jeg bor i Skanderborg med 
mine forældre og mine fisk.

Hvad	er	din	livret?	Ristaffel	og	pasta.

Yndlingsmusik?	Eminem,	Snoop	Dogg	og	
Avicii

Yndlingsbog: Ringenes	herre	og	Ronja	
Røverdatter

Yndlingsfilm:	Prince	of	Persia	og	Harry	
Potter-serien

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	ved	om	dig:	
Da jeg var 14 år, cyklede jeg fra Danmark til 
Paris med mine forældre. Som 15-årig 
cyklede jeg Danmarks længste cykelløb, ca. 
378 km på en dag. Sidste år blev jeg nr. 14 i 
et løb, og ugens talent på en cykeltur med 
Dan Frost

Har	du	en	hobby?  Cykling mm.

Yndlingsfag/emne: Da vi havde om 2. 
verdenskrig med Ralph

Yndlingsleg	/-spil?		Coopertest,	ludo,	skak	
og	yatzy

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?  Mange 
kender hinanden, ingen bliver holdt udenfor

Det	værste?	For	mange	lektier,	 for	sent	fri

Hvis	du	måtte	få	en	gratis	rejse	med	
fællesflyveren,	hvor	skulle	den	så	gå	hen?	
Til	Galapagos,	med	min	familie

Har	du	et	yndlingssted på	skolen?	Salen og 
terrassen ved overskolen

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	
dele?	I år vil jeg prøve at køre på licens, som 
er cykelløb på et mere proff plan, og jeg 
starter med at tage til Belgien med Odder 
Cykelklub, for at køre hér næste weekend.

Kommentar/ønske	til	flyveren?	At	der	
kom	nogle	flere	profiler	fra	overskolen	i!

  Morgensang	næste	uge:
” Jeg	vælger	mig	april ”

Vindue til 

Stemningsbillede
Glasmosaik af 
(vistnok) lyset og det spirende liv. 
form er udformet over lemniskaten
lemniskat)
udtrykkes
koordinatsystem
tegnet for uendelighed
er fyldt med sådanne
tiske, astronomi
(Kilder: H. Melle
da.wikipedia.com, tak til Tyge og Margit

Audonicon

6 mandage 16.00

Vi fortsætter den farverige rejse ind i 
eurytmiens verden. Der vil også være
som sidst, der 
kræfter. Alle er velkomne!
Første gang 13. april
Fredslund. Tilmelding: 865247
kontor eller kontor@audonicon.dk

Pris : 250 kr. Indsættes på Audonicon´s
mærket ”Eurytmi”. 8401 

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
fredag 10-14 . Se 

HUSK Øko
mellem salen og børnehuset

Find	dine	passioner
Søndag  d. 26/4

Tilmelding 
sms 25776774. 
Sted: Audonicon. Pris
Mulighed for køb af frokost (øko/veg.)

Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg

ved lærerværelset på skolen     Ansvarsh. Redaktør og udgiver:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Eurytmi, fortsat

Derudover	 er	 RYTMEN	 i	 sproget	 og	 musikken	
også	 det	 bærende	 element	 i	 eurytmiens	
bevægelser.	 Både	 sprogets	 og	 musikkens	
lovmæssigheder	 træder	 frem	 i	 rummet	 og	
bliver	 synliggjorte	 	 skolefag	 styrker	 eurytmien	
børnenes	 rytmesans,	 sprogsans,	 rumsans,	
kropssans,	 musikalske	 sans	 mm.	 Gennem	
forskellige	 øvelser	 styrkes	 barnets	 vilje,	
fantasikræfter	 og	 sjæleliv. Børnene	 lærer	 i	

esøvelserne	 at	 vise	 hensyn,	 være	
opmærksomme,	 lytte	 og	 agere	 sammen.	Og	 ud	
fra	 hjerneforskningen	 ved	 vi	 i	 dag,	 at	 det	 er	
bedst	 at	 stimulere	 menneskets	 gennem	
kroppen.	 Som	 ”INTELLIGENSER”	 gennem	
RYTME	 OG	 BEVÆGELSE.	 Derved	 bliver	 barnet	
bedre	 til	 at	huske,	være	opmærksom,	sanse	og	
erkende!

Når	eleverne	kommer	op	i	overskolen får	de	
lov	 til	 at	 arbejde	 med	 eurytmien	 som	 et	
KUNSTNERISK	 fag.	 Det	 lærte	 bruges	 i	 større	
koreografier	og	afslutningsklassen	har	gennem	
de	 sidste	 mange	 år	 lavet	 en	 større	
afslutningsforestilling.	 Den	 næste	 bliver	 i	
oktober	2015.	Og	vi	glæder	os	

Minna	er	uddannet	eurytmist fra	Dornach,	Schweiz

Flot	eurytmi	med	7.	klasse		til	påskefest!		Foto:	Bente

Geografi i 4.

I	4.kl	har	vi	haft	geografi	for	anden	gang	i	år.	Vi	
har	bevæget	os	fra	det	helt	nære	og	ud	i	 landet.	
Vi	har	tegnet	Danmarkskort,	hørt	om	landet	før	
istiderne,	 under	 istiderne	 og	 efter.	 Placeret	 de	
10	største	byer	og	havene	omkringDanmark.

Karin	4.kl,	kortet	er	tegnet	af	Frode

Vindue til lys, liv og evighed

Stemningsbillede fra Audonicons musiklokale. 
Glasmosaik af Bodil Vincent. Motivet er 
(vistnok) lyset og det spirende liv. Vinduets 

udformet over lemniskaten (Bernoullis 
lemniskat), den matematiske funktion, der kan 
udtrykkes ved (x

2
+y

2
)

2
= 2a

2
(x

2
−y

2
) og i et 

koordinatsystem danner et liggende 8-tal, altså 
tegnet for uendelighed. Audonicons arkitektur 
er fyldt med sådanne referencer til matema-
iske, astronomiske og esoteriske begreber. 

(Kilder: H. Mellerup: Vinkler på Audonicon, 
da.wikipedia.com, tak til Tyge og Margit) 

Audonicon-arrangementER:

6 mandage 16.00 – 17.00:  Eurytmikursus

Vi fortsætter den farverige rejse ind i 
eurytmiens verden. Der vil også være øvelser 
som sidst, der styrker de sundhedsfremmende 
kræfter. Alle er velkomne! På Audonicon 
Første gang 13. april 2015, v/ Annette 

. Tilmelding: 86524755, Audonicons 
ontor eller kontor@audonicon.dk

Pris : 250 kr. Indsættes på Audonicon´s konto 
mærket ”Eurytmi”. 8401 – 4200061

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, 

14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

HUSK Øko-marked hver fredag
mellem salen og børnehuset.

Find	dine	passioner
Søndag  d. 26/4--2015 kl.9.30-16.30.

Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller
sms 25776774. Se direktoer-dating.dk.
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. 
Mulighed for køb af frokost (øko/veg.)

Send indlæg til Bahnson@privat.dk

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


