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for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Fodbold	har	været	et	omdiskuteret	emne	
på	 skolen.	 I	 det	 seneste	 års	 tid	 har	 	 der	
været	 begrænsede	 muligheder	 for	 at	
spille.	Der	har	været	to	problemstillinger:	
For	 det	 første	 slider	 fodboldspillet	 hårdt	
på	 banen,	 og	 det	 optager	 et	 stort	 areal,	
som	andre	så	ikke	kan	udfolde	sig	på.	

For	 det	 andet	 kan	 der	 godt	 gå	 lidt	 for	
meget	”Brøndby	stadion”	i	det,	så	det	kan	
være	 svært	 for	 eleverne	 at	 falde	 ned	
bagefter.	 Og	 hvis	 man	 skal	 ind	 og	 have	
undervisning,	er	det	jo	ikke	så	godt.	

Men	i		et	fodboldtosset	land	som	Danmark	
er	 ”skolen,	 hvor	 man	 ikke	 må	 spille	
fodbold”	 ikke lige	den	bedste	 reklame.	Så	
lærerkollegiet	 har	 gennem	 længere	 tid	
drøftet,	 hvilke	 regler,	 der	 skulle	 gælde.	
Der	 er	 i	 mellemtiden	 en	 del,	 der	 har	
spurgt,	 hvad	man	 egentlig	 måtte?	 Derfor	
er	det	dejligt,	 at	 der	nu	er	kommet	nogle	
klare regler:

I	 frikvarteret må	 der	 spilles	 fodbold på	
den	 lille	 bane,	 som	 netop	 nu	 er	 ved	 at	
blive	anlagt	i	hjørnet	længst	fra	skolen.

I	SFO-tiden må	man	spille	fodbold	på	den	
store	bane.

Flisearealet foran	 skolen	 må	 fremover	
ikke	bruges	til	fodbold.	Det	er	beregnet	til
at	hinke,	løbe	på	rulleskøjter	osv.				

På	 billedet	 nederst kan	 man	 se	 flittige	
hænder	 til	 arbejdsdagen,	 i	 færd	 med	 at	
anlægge	 den	 nye	 bane.	 Den	 bliver	
indrammet	 af	 bander	 og	 med	 et	
”indbygget”	mål	i	hver	ende.		Banens	små	
dimensioner	indbyder	til teknisk	spil	frem	
for	 vilde	 spurter,	 glidende	 tacklinger	 og	
flyvende	saksespark.																												/red.

Tak	til	Alim!																																		

    

En af skolens bygn

klasseværelser

,

Steiner om teaterkritik
Omkring	 1898	 overtog	 Rudolf	 Steiner	 et	
tidsskrift,	der	hed	"Magazin	für	Literatur".	I	
sine	erindringer,	s
år,	
kritik	 i	 form	 af	 teateranmeld
h

"Den	dramatiske	kunst	indtog	for	mig	en	ret	
betydelig	plads	i	 livet.	 Jeg	skrev	derfor	selv	
teaterkritikken	 i	magasinet.	 Jeg	havde	også	
min	 særlige	 opfattelse	 af	 sådan	 en	 kritik.	
Min	 opfattelse	 mødte	 imidlertid
forståelse.

Jeg	 fandt	 det	 unødven
person	 udstedte	 domme	 om	 et	 drama	 og	
dets	 opførelse.	 Sådanne	 domme,	 som	 de	 i	
almindelighed	blev	afgivet,	skulle	publikum	
egentlig	alene	afgøre	med	sig	selv.	

Den,	 som	 skriver	 om	 en	 teaterforestillin
bør	 lade	 de	 fantasibilled
som	ligger	bag	dram
et	kunstnerisk

I	ku
læseren	stå	en	ideel	gendigtning	som	lever,	
ligesom	 dramaets	 ubevidste	
kunstneren.	 F
noget,	
virkeligt	 i	 en	 abstrakt	 og	 intellektuel	 form.	
Jeg	 så,	 hvordan	 en	 ku
beskæftigelse	 var	 mulig	 i	 tanke
lige
teaterrekvisitter.

Og	 et	 sådant	 li
den,	 som	 skriver	 om	 e
formidle.	At	et	sådant	opstår,	når	et	drama	
fremføres	for	publikum,	forekommer	mig	at	
være	et	

Om	 nu	 et	 drama	 er	 godt,	 ringe	 eller	
middelmådigt,	 det	 vil	
holdningen	 i	 et	 sådant	 tanke
For	i	et	sådant	lader	det	sig	ikke	skjule,	også	
selvom	 man	 i
dom.	
vil	 blive	 afsløret	 i	 tankens	 kunstneriske	
rekonstruktion.	 For	 dér	 stil
nok	 tankerne	 op,	 men	 de	 viser	 sig	 uden	
væsen,	 hv
sand,	levende	fantasi."	
Lebensgang,	kap.	24.

Fodbold!
…

n                          

Kvanter og kvantespring
En fysiker har sagt:
man forstår, men noget, man lærer at leve 
med. Er det så helt
almindelige mennesker?
Et kvant betyder 
noget, der kan kvantificeres, altså tælles.
hænger sammen med begrebet "dis
modsætning til "kontinuert". Altså ikke diskret i 
betydningen "gå stille med dørene".
Eksempel: 
afstand fra din gadedør, f.eks. 10,83 meter eller 
17,0456 meter. 
derimod være
ikke hus nummer 
er en værdi i 
findes et tælleligt 
Og nu kvanterne. 
lys i nogle henseender opfører sig som 
partikler,
udelelige 
Einstein kaldte dem
også fotoner. De
mængde energi
har et rødt
Så er der 
atomkernerne. Ifølge klassisk
ikke kunne 
ind mod atomets kerne
Men sådan er de
men bliver
skal). Elektronens præcise position og fart er 
det umuligt at 
der ikke årsag og virkning, ku
Hver elektron
niveau, og 
Men hvis den 
hoppe hen
kalder et 
være et b
(fjernere) skal
betydning for de for
kemiske egensk
heden bag det periodiske system. 
En væsentlig forskel
vores "store" verden: På atom
energien, der betyder noget, ikke vægten 
(massen) 
og andre store
atom er nemlig meget stærke, og tyngdekraften 
egentlig ret svag. Selvom det ikke føles sådan!
Når du ska
kræfter til at
fuld af energi, du er, svæver du 
af sengen, når morgenlyset ram
kunne du på en 
elektron!
Werner Heisenberg: Kvanteteorien og dens 
fortolkning
.

nstitutioner   4. årgang Nr. 7 uge 41  

I sultanens palads

Gåden: 
En venstrehåndet kvinde opdager en skønne 
dag, at der er noget, hun kan holde i sin højre 
hånd, men ikke i sin venstre. 
mon være????

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside         

Steiner om teaterkritik
Omkring	 1898	 overtog	 Rudolf	 Steiner	 et	
tidsskrift,	der	hed	"Magazin	für	Literatur".	I	
sine	erindringer,	som	han	skrev	i	sine	sidste	
år,	fortæller	han	om	sin	tilgang	til	at	udøve	
kritik	 i	 form	 af	 teateranmeldelser.	 Det	 gør
han	så	fint,	og jeg vil	gerne	bringe	det	hér:

"Den	dramatiske	kunst	indtog	for	mig	en	ret	
betydelig	plads	i	 livet.	 Jeg	skrev	derfor	selv	
teaterkritikken	 i	magasinet.	 Jeg	havde	også	
min	 særlige	 opfattelse	 af	 sådan	 en	 kritik.	
Min	 opfattelse	 mødte	 imidlertid ringe	
forståelse.

Jeg	 fandt	 det	 unødvendigt,	 at	 en	 enkel	
person	 udstedte	 domme	 om	 et	 drama	 og	
dets	 opførelse.	 Sådanne	 domme,	 som	 de	 i	
almindelighed	blev	afgivet,	skulle	publikum	
egentlig	alene	afgøre	med	sig	selv.	

Den,	 som	 skriver	 om	 en	 teaterforestilling,	
bør	 lade	 de	 fantasibilled-sammenhænge,	
som	ligger	bag	dramaet,	opstå	for	læseren	i	
et	kunstnerisk-ideelt	maleri.

I	kunstnerisk	formede	tanker	skal	der	foran	
læseren	stå	en	ideel	gendigtning	som	lever,	
ligesom	 dramaets	 ubevidste	 kim	 lever	 i	
kunstneren.	 For	mig	 var	 tanker	 aldrig	 blot	
noget,	 hvorved	 man	 udtrykker	 noget	
virkeligt	 i	 en	 abstrakt	 og	 intellektuel	 form.	
Jeg	 så,	 hvordan	 en	 kunstnerisk	
beskæftigelse	 var	 mulig	 i	 tanke-billeder,	
lige så vel	 som	 med	 farver,	 former	 og	
teaterrekvisitter.

Og	 et	 sådant	 lille	 tankekunstværk	 burde	
den,	 som	 skriver	 om	 en	 teaterforestilling,	
formidle.	At	et	sådant	opstår,	når	et	drama	
fremføres	for	publikum,	forekommer	mig	at	
være	et	nødvendigt	krav	til	kunstlivet.

Om	 nu	 et	 drama	 er	 godt,	 ringe	 eller	
middelmådigt,	 det	 vil	 fremgå	 af	 tonen	 og	
holdningen	 i	 et	 sådant	 tanke-kunstværk.	
For	i	et	sådant	lader	det	sig	ikke	skjule,	også	
selvom	 man	 ikke	 fremfører	 en	 firkantet	
dom.	 En	 umulig	 kunstnerisk	 konstruktion	
vil	 blive	 afsløret	 i	 tankens	 kunstneriske	
rekonstruktion.	 For	 dér	 stiller	 man	 godt
nok	 tankerne	 op,	 men	 de	 viser	 sig	 uden	
væsen,	 hvis	 ikke	 kunstværket	 er	 skabt	 af
sand,	levende	fantasi."	(Rudolf	Steiner:	Mein	
Lebensgang,	kap.	24. Oversat+bearb.	af	red.)

Schiller-teateret i Berlin er et af de steder, 

Steiner vides at have besøgt. Han så blandt 

andet dramaer af Ibsen og Wagner. (GA029)

                       

Kvanter og kvantespring
En fysiker har sagt: Kvantefysik er ikke noget, 
man forstår, men noget, man lærer at leve 

Er det så helt umuligt at forklare for 
almindelige mennesker?
Et kvant betyder simpelthen en mængde -
noget, der kan kvantificeres, altså tælles. Det 

sammen med begrebet "diskret" som 
modsætning til "kontinuert". Altså ikke diskret i 
betydningen "gå stille med dørene".

ksempel: Du kan befinde dig i en vilkårlig 
fra din gadedør, f.eks. 10,83 meter eller 

17,0456 meter. Det hus, du står ud for kan 
derimod være hus nummer 2, 18 eller 24. Altså 
ikke hus nummer 6,78 eller 10,2. Husnummeret 

ærdi i en diskret mængde, hvor der 
tælleligt antal mulige værdier.

Og nu kvanterne. I 1905 opdagede Einstein, at 
lys i nogle henseender opfører sig som 

og ikke som bølger. Disse små,
udelelige lyspartikler er et diskret fænomen. 

kaldte dem "lys-kvanter", de kaldes 
gså fotoner. De indeholder en bestemt 

mængde energi alt efter lysets frekvens – f.eks. 
rødt lyskvant mindre energi end et blåt.

Så er der elektronerne, der futter rundt om 
kernerne. Ifølge klassisk fysik burde de slet
kunne gøre det, de skulle derimod falde

atomets kerne.
Men sådan er det ikke! Elektronen futter rundt, 
men bliver i et bestemt område (en elektron-

. Elektronens præcise position og fart er 
umuligt at kende samtidig. I dens verden er 
ikke årsag og virkning, kun sandsynlighed!

elektronskal svarer til et diskret energi-
niveau, og normalt bliver elektronen altså dér. 
Men hvis den modtager energi udefra, kan den
hoppe hen til en anden skal - det er det, man 
kalder et kvantespring. I hver skal kan der kun 

et bestemt antal elektroner. Jo højere 
(fjernere) skal, jo flere. Dette har afgørende 
betydning for de forskellige grundstoffers 
kemiske egenskaber – faktisk er det hemmelig-
heden bag det periodiske system. 
En væsentlig forskel på atomernes verden og 

"store" verden: På atom-niveau er det 
energien, der betyder noget, ikke vægten 
(massen) - omvendt, hvis vi ser på planeterne 
og andre store ting. Kernekræfterne inde i et 
atom er nemlig meget stærke, og tyngdekraften 
egentlig ret svag. Selvom det ikke føles sådan!

du skal op om morgenen, skal du bruge 
kræfter til at komme op at stå. Uanset, hvor 

energi, du er, svæver du jo ikke bare ud 
af sengen, når morgenlyset rammer dig. Det 
kunne du på en måde gøre, hvis du var en 

Kilder: Ove Nathan: Stakkels Einstein, 
Werner Heisenberg: Kvanteteorien og dens 
fortolkning,  Nasa.gov, N.C. Bahnson m.fl.

  7. oktober 2015

Gåden: håndelag…
En venstrehåndet kvinde opdager en skønne 
dag, at der er noget, hun kan holde i sin højre 
hånd, men ikke i sin venstre. Hvad kan det 
mon være????



DEADLINE: Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg 

forældre-intra     ANSVARSHAVENDE Redaktør

Fra

ligger	 bregner	 på	 hvidt	 papir,	 så	 man	 kan	 se,	

hvordan	sporestøvet	har	aftegnet	bladenes	form

Fra femte klasse

Af	Karin	Ahlgren

Vi	 har	 i	 5.kl	 haft	 en	 periode	med	

gik	ud	og	kiggede	på	blomster	rundt	om	skolen	

og	 senere	 ned	 i	 skoven	 for	 at	 se	 på	 vækster	

som	ikke	har	blomster.	Vi	plukkede	bregner	og	

tog	 med	 hjem.	 Der	 lagde	 vi	 dem	 på	 hvide	

papirer	 og	 næste	 dag	 havde	 bregnerne	

"sluppet"	 deres	 fine	 sporer	 og	 lagt	 dem

meget

ud.	Stig	kom	forbi	og	tog	billeder.	

Dansk

forskellige	materialer/hæfter	og	bøger	som	vi	

læser	og	arbejder	med.	Vi	h

hæfte	 om	 e

opmærksom	på	og	være	 forsigtig	med.	Der	er	

gode	eksempler	og	børnene	kunne	næsten	alle	

bidrage	med	næsten	uheld	fra	hjemmene,	røg	i	

køkkenet	og	andet.

I	øjeblikket	 læser	vi	om	

som	omhandler	børns	rettigheder.	Spændende	

læsning

selv	 er	 meget	 engagerede

skal	 vi	 have	 fokus	 på	 rettighederne	 i	 vores	

skole.	jeg	vender	tilbage	med	resultatet.

Det	 brænder!	

forsøg	 med	 brandbare	 materialer.	 Vi	

unders

avispapir,

andet.	Til	sids

elev	kom	uden

møblerne.	 Eleven	 fik	 bind	 for	 øjnene	 og	

hentet	 ind	 igen.	 Vi	 lod	 som	 om	

med	røg	og	man	skulle	kravle	ud	til	døren	for	

at	komme	ud,	og	man	 ikke	kunne	se	noget	på	

grund	af	røg.	

				

Ugens flyverprofil

Navn:	Elliot	Bruun	Eyles

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg	går	i	8.	klasse.

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	jeg	født	på	

Skejby	sygehus	den	12.	juli	2001

Hvor	bor	du	nu?	På	Gentoftevej	i	Århus	

Hvad	er	din	livret?	Sushi.

Din	 Yndlingsmusik? Pop.

Din	yndlingsfilm? ”Terkel	i	knibe”	og	”The	
dictator”

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
Da	jeg	var	på	skiferie	et	år	før,	jeg	startede	
på	skolen,	brækkede	jeg	mit	ben

Dit	yndlingsfag	i	skolen? Engelsk	og	idræt

Har	du	en	hobby eller	sport?	Nej,	men	jeg	
arbejder!

Yndlingsleg	eller	–spil?	Uno	og	rommy	–og	
meyer!

Hvad	er	det	bedste	ved	at	gå	på	skolen?            
Alt!

Hvis	du	måtte	få	en	rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Hawaii

Hvilket	instrument	spiller	du? Trækbasun.

Har	du	et	yndlingssted	på	skolen?	Bag	
skolen	og	salen

Foto: Bente       

Koncerter i ferien

Der	 er	 guitarfestival	 i	 Aarhus	 i	
efterårsferien med	internationale	koncert-
navne	 hver	 aften	 fra	 lørdag	 til	 lørdag.	
Sted:	"Helsingør	Theater"	i	Den	Gamle	By,	
Viborgvej	2. Se	aarhusguitarfestival.dk.

Torsdag	 den	 15.	 kl. 20.00	 spiller	 syd-
afrikanske	 Derek	 Gripper,	 som	 bruger	
guitaren	til	at	spille	kora-musik.	Koraen	er	
et	harpeinstrument	med	21	strenge,	kendt	
fra	 bl.a.	Mali.	 Skolens	musiklærer	Martin	
Haugaard dirigerer	 uropførelsen	 af	
Grippers	 Miniyamba for	 guitarensemble	
som	afslutning	på	koncerten.	

PS.	 For	 børnene	 (ca.	 4-6	 år)	 er	 der	
suzukiworkshop	 lørdag	 den	 17.	 på	
musikkonservatoriet!

    

AUDONICON

Lørdag den 14. november 9.30
Kristusoplevelsen i vor tid
beskrev en ny form for kristusoplevelse
hvad er det overhovedet, vi har med at gøre? 
Og hvad er det, der sker, når mennesker 
umiddelbart oplever Kristus? Foredrag ved 
Niels-Henrik Nielsen, Eurytmi ved Kirstin 
Seddon samt sprogformning ved Dorthe 
Rosendahl. Pris 500 kr.

Lørdag d. 14. novem
ved Margit Andersson. Vi skal opleve Vilhelm 
Bergsøes fortællinger om nisserne
appellere til vores medskabende, billed
dannende evne. Entré: Frivillige bidrag.
. 

Audonicons bogsalg

er åbent 13 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Digt til michaelstiden

Fra fortælleeftermiddagen

Dorthe Rosendahl

skrevet af den danske digter Paul la Cour, der 

levede fra 1902 til 1956

spændt vinger”

.

En	grund	i	mig	kan	ikke	rokkes

om	græsset	snart	skal	træde	på	min	skulder

og	kilden	tynges	af	mit	blod.

En	uforsonlig	lykke	i	mig	våger

født	før	end	jeg,

født	før	end	

Lynet	som	hærger	græsset

røber	træet

blottet	til	vækstens	dyb,

dens	hemmelige	rod.

Kom	blæst,	kom	tåger

af	bitter	frost,

omstyrt	mit	hus,

knus	mine	gulves	fjæl.

Der	er	i	os	et	lys

som	alting	tåler.

Nu	lever	det.

Nu	blev	det	salt	og	stråler.

Der	er	spændt	vinger	til	vor	hæl.

. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug 

edaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

botanikperioden	 i	 femte	 klasse.	 På	 gulvet	

ligger	 bregner	 på	 hvidt	 papir,	 så	 man	 kan	 se,	

hvordan	sporestøvet	har	aftegnet	bladenes	form

Fra femte klasse

Af	Karin	Ahlgren

Vi	 har	 i	 5.kl	 haft	 en	 periode	med	botanik. Vi	

gik	ud	og	kiggede	på	blomster	rundt	om	skolen	

og	 senere	 ned	 i	 skoven	 for	 at	 se	 på	 vækster	

som	ikke	har	blomster.	Vi	plukkede	bregner	og	

tog	 med	 hjem.	 Der	 lagde	 vi	 dem	 på	 hvide	

papirer	 og	 næste	 dag	 havde	 bregnerne	

"sluppet"	 deres	 fine	 sporer	 og	 lagt	 dem i	 et	

meget flot	sporemønster	på	papiret.	Flot	så	det	

ud.	Stig	kom	forbi	og	tog	billeder.	

Danskperioden i	 5.	 klasse. Jeg	 har	 samlet	

forskellige	materialer/hæfter	og	bøger	som	vi	

læser	og	arbejder	med.	Vi	har	netop	afsluttet	et	

hæfte	 om	 el	 og	 alt	 hvad	 man	 skal	 være	

opmærksom	på	og	være	 forsigtig	med.	Der	er	

gode	eksempler	og	børnene	kunne	næsten	alle	

bidrage	med	næsten	uheld	fra	hjemmene,	røg	i	

køkkenet	og	andet.

I	øjeblikket	 læser	vi	om	børnekonventionen,	

som	omhandler	børns	rettigheder.	Spændende	

læsning og	 rigtig	 gode	 oplæg,	 som børnene	

selv	 er	 meget	 engagerede i.	 Kommende	 uge	

skal	 vi	 have	 fokus	 på	 rettighederne	 i	 vores	

skole.	jeg	vender	tilbage	med	resultatet.

Det	 brænder!	 På	 skolelørdagen	 havde	 vi	

forsøg	 med	 brandbare	 materialer.	 Vi	

undersøgte	 hvor	 hurtigt	 der	 gik	 ild	 i:	 vat,	

avispapir, rullet	avispapir,	pinde,	sten,	søm	og	

andet.	Til	sidst	lavede	vi	en	lille	"røgøvelse".	En	

elev	kom	udenfor	døren,	mens	vi	lavede	om	på	

møblerne.	 Eleven	 fik	 bind	 for	 øjnene	 og	 blev	

hentet	 ind	 igen.	 Vi	 lod	 som	 om	 der	 var fyldt	

med	røg	og	man	skulle	kravle	ud	til	døren	for	

at	komme	ud,	og	man	 ikke	kunne	se	noget	på	

grund	af	røg.	Det	var	ikke	lige	nemt	for	alle.

Morgensang	uge 43:

”Æbler	lyser	rødt”		

Recitation	ved 7.	klasse

Ugens	Citat:
”Det	bedste	ved	skolen	er,	at	der	ikke	er	
asfalt	i	skolegården

Fra	en	flyverprofil

Løsning på gåden:

Sin	 venstre	 albue
”venstre	arm”	er	også	i	orden	som	svar!	

AUDONICON

Lørdag den 14. november 9.30-16.30: 
Kristusoplevelsen i vor tid. Rudolf Steiner 
beskrev en ny form for kristusoplevelse. Men 
hvad er det overhovedet, vi har med at gøre? 
Og hvad er det, der sker, når mennesker 
umiddelbart oplever Kristus? Foredrag ved 

Henrik Nielsen, Eurytmi ved Kirstin 
Seddon samt sprogformning ved Dorthe 
Rosendahl. Pris 500 kr.

Lørdag d. 14. november: Fortælleeftermiddag
ved Margit Andersson. Vi skal opleve Vilhelm 
Bergsøes fortællinger om nisserne, som kan 
appellere til vores medskabende, billed-
dannende evne. Entré: Frivillige bidrag.

Audonicons bogsalg

åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Digt til michaelstiden (2)

Fra fortælleeftermiddagen på Audonicon ved 

Dorthe Rosendahl og Ulla Erml. Dette digt er 

skrevet af den danske digter Paul la Cour, der 

levede fra 1902 til 1956. Titlen er ”Der er 

spændt vinger”  (fra ”Efterladte digte”)

En	grund	i	mig	kan	ikke	rokkes

om	græsset	snart	skal	træde	på	min	skulder

og	kilden	tynges	af	mit	blod.

En	uforsonlig	lykke	i	mig	våger

født	før	end	jeg,

født	før	end	angst	og	mod.

Lynet	som	hærger	græsset

røber	træet

blottet	til	vækstens	dyb,

dens	hemmelige	rod.

Kom	blæst,	kom	tåger

af	bitter	frost,

omstyrt	mit	hus,

knus	mine	gulves	fjæl.

Der	er	i	os	et	lys

som	alting	tåler.

Nu	lever	det.

Nu	blev	det	salt	og	stråler.

Der	er	spændt	vinger	til	vor	hæl.

Ugens	Citat:
Det	bedste	ved	skolen	er,	at	der	ikke	er	
asfalt	i	skolegården”

Fra	en	flyverprofil

Løsning på gåden:

Sin	 venstre	 albue.	 ”Venstre	 hånd”	 eller	
”venstre	arm”	er	også	i	orden	som	svar!	
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