
.  

             

 

    

 I dag er pornoblade og til dels cigaretter 
forsvundet fra øjenhøjde i supermarkeder og 
kiosker. Til gengæld reklameres der voldsomt 
for spil – tips, lotto, oddset osv. – på disken og 
over kassen. Spil kan være et harmløst 
tidsfordriv, som giver lidt spænding i 
tilværelsen – men for nogle kan det udvikle 
sig til et misbrugsproblem på linje med 
narkotika (ludomani). Cirka 100.000 danskere 
anslås at have et problem i forhold til spil Og 
der er ingen advarsler på lottokuponerne. 

Bag de spil, der udbydes i forretningerne – og 
bag en del spilleautomater også - står Danske 
Spil a/s, der er et statsejet selskab. Spillene 
markedsføres kraftigt på internet og TV – 
Danske Spil er landets største annoncør!  

Og reklamerne virker! Danske Spils brutto-
indtægt (omsætning minus præmier) er øget 
25% over de seneste fem år (i 2015 var 
indtægten 4,7 mia kr). Hvilken interesse har 
staten mon i at fremme spillelysten? Er det 
for at undgå, at andre mere kyniske udbydere 
skal overtage markedet? Måske. Og en stor 
del af overskuddet går jo også til diverse gode 
formål. Statens andel af gevinsten via skat og 
afgifter er dog lidt større.  

På handelshøjskolen havde jeg en dygtig og 
engagerende lærer i nationaløkonomi, som 
havde en nær forbindelse til Nationalbanken. 
Ifølge denne lærer har man internt i 
Nationalbanken to (spøgefulde?) betegnelser 
for tips og lotto: ”Frivillig ekstraskat” og 
”opsugning af overskydende likviditet”. Ud fra 
denne synsvinkel inddrager staten altså 
gennem spillene de penge, borgerne ikke kan 
finde ud af at bruge fornuftigt...  

Spiller du for eksempel Lotto, er chancen for, 
at du  vinder noget som helst, 2%. Kun 45% af 
indsatsen i Lotto går til gevinster1. Og jeg vil 
tro, at ”den frivillige ekstraskat” vender den 
tunge ende nedad, som man siger. Det er nok 
ikke de rige, der satser husholdningspengene 
i håbet om den store gevinst….  

For at leve op til EU-lovgivningen skal staten 
dokumentere, at den opretholder sit 
spillemonopol for at begrænse ludomani og 
kriminalitet – ikke for at fylde statskassen. Jeg 
synes, at staten med de mange reklamer for 
spil befinder sig i en moralsk gråzone.... 

Kilder: Danskespil.dk, Danske spils årsrapport 2015 
og 2014, wikipedia, ekstrabladet.dk, Center for 
ludomani, denstoredanske.dk, Politiken.dk.   

Note 1: Jf. Danske Spils hjemmeside 

  

 
 

 

    

 

I sultanens palads 

Til påskefesten optrådte fjerde klasse med stavrim. Rytmisk bankede eleverne deres stave i 

gulvet, imens de fremførte de første 18 vers af ”Trymskvadet”.  Foto: Bente 

 

 

 

 

          

 
Et stavrim er et bogstavrim, for eksempel ”guld og grønne skove”. Vi bruger det også om et 
kvad, der følger gammelt nordisk versemål, altså en bestemt måde at skrive et vers på. De 
ældste nordiske tekster, vi kender, er kvad, der er overleveret på stavrim. For eksempel 
stammer Trymskvadet  fra den ældre edda, der menes at være digtet i 800- eller 900-tallet. 
Sådan et kvad skulle følge nogle indviklede regler, lidt som et japansk Haiku-digt. Nogen har 
sammenlignet kvadene med vikingernes indviklende, ornamenterede billedkunst. Skjaldene, 
der fremførte kvadene, var højt ansete personer. En dygtig skjald kunne være medlem af 
kongens hird, og eventuelt selv deltage i et slag. Hvis han (eller hun) bagefter kunne fremføre 
et formfuldendt kvad om begivenheden, var lykken gjort.    

Bogstavrimet var det mest fremtrædende træk i kvadene og bidrog til, at kvadet blev 
overleveret nogenlunde uforandret fra generation til generation. Rimbogstaverne kommer 
typisk i et 2-1 mønster. Her er et eksempel: Begyndelsen af ”vølvens spådom” lyder i Thøger 
Larsens oversættelse: Hører mig alle hellige slægter, øvre og mindre ætter af Heimdal. Det er 
umuligt at oversætte den oldnordiske tekst ordret, samtidig med at verseformen bevares. Men 
Thøger Larsens oversættelse fra 1920’erne lægger sig meget fint tæt op af eddadigtenes form 
og tone, og det er også denne oversættelse, der bruges på Steinerskolen. 

Trymskvadet – der også kaldes ”Tors brudefærd” - hører til de såkaldte skæmtedigte, som 
viser, hvordan den gamle asatro rummede både sjov og alvor i sit billede af de høje guder. Tor, 
der sammen med Odin var den vigtigste af guderne, skildres hér som opfarende, ærekær og 
ikke altid den kvikkeste. Men ved de andre guders listige hjælp får han da sin hammer igen fra 
den tyvagtige jætte Trym. Loke, der i andre sammenhænge er ondskabsfuld, nærmest 
dæmonisk, er i dette kvad Tors kløgtige ven og hjælper. Trymskvadet blev så kendt og elsket, 
at det, vistnok som det eneste eddadigt, overlevede gennem middelalderen i form af 
folkevisen ”Tor af Havsgård”. Selvom denne vise indeholder nogle lidt komiske misforståelser: 
For eksempel er ”Frejas borg” i tidens løb blevet forvansket til ”Fredensborg”...     

På Steinerskolen er stavrimene en del af stoffet i fjerde klasse, hvor man har om vikingetiden. 
Stavrimene fremføres med stave, der bankes i gulvet på rimbogstaverne, hvorved ordet 
stavrim får en ekstra dimension. De kraftige bank understeger rytmen og styrken i kvadet, og 
børnenes egen styrke og de kræfter, der virker i dem i denne alder, kommer til udtryk 
herigennem.  At høre kvadet fremført på denne måde er en betagende oplevelse, og  er et 
eksempel på, hvordan stoffet og indlæringen af det tilpasses elevens egen udvikling. /Red 

Kilder: Thøger Larsen: Nordens gudekvad, Johannes Brøndsted: Vikingerne, H. G. Nielsen: Danske 
folkeviser. A. Bæksted: Nordiske guder og helte, Wikisources.     

 

 

 

     

 En vinduespudser stod på en stige og pudsede et stort vindue 
på 3. sal i en bygning. Vinduet var stort, han måtte strække sig for at nå ud i hjørnerne. Pludselig fik han 
overbalance og faldt ned! Efter, at han havde sundet sig lidt, rejste han sig op, kravlede op igen og 
genoptog sit arbejde. Hvordan kunne han dog slippe så let fra faldet??? 

 

Se flere billeder 

fra påskefesten 

på side 3 

”Vred var 
Vringtor da 
han vågnede 
og sin 
slaghammer 
savnede…”



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Søndag den 24. april 14.30: Støttekoncert til 
fordel for Dansk Flygtningehjælp. Hans 
Knæhus har arrangeret et brag en koncert, hvor 
lokale kunstnere optræder til fordel for dansk 
flygtningehjælp. Se plakaten nedenfor.  

Entré: 100 kr. (gratis for børn) 

 

Onsdag d. 11. maj 19.30: Eurytmiforestilling 
”Der Wald der Liebe in uns” fremført af Boreas 
Eurytmiensemble fra Oslo. Impulsen til 
forestillingen, der er skabt af Brigitte Mathisen, 
kommer fra ønsket om at komme i dialog med 
Edward Munchs maleri Stemmen/sommernat, 
og de følelser, der ligger bag billedet. Til 
forestillingen er skrevet ny musik af den 
svenske komponist Ylva Bergner. Entré: 120 kr, 
medlemmer  85 kr. 

Hérunder sés udsnit af Edward Munchs maleri. 

 

er stedet, hvor man køber bøger, skrivegrej, 
giftfri farver, legetøj og meget mere. Der er 
åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om 
fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Fra Babuska: 

Bestyrelsen i børnehuset Babuska siger 
farvel til Birthe Fredslund, der har været 
en markant bestyrelsesformand og leveret 
en kæmpe indsats dér i mange år. Birthe 
har ydet noget ud over det sædvanlige for 
en forælder i børnehuset - hendes yngste 
barn går nu i femte klasse! Birthe er 
desuden medlem af skolens bestyrelse. 
Efter Birthes afgang fungerer Brian Prins 
Riget som formand for bestyrelsen. /red. 

 

Onsdag den 20. april kl. 19 er der 
årsmøde i Babuska. Der bliver aflagt 
beretning om det forløbne år, og der er 
valg til bestyrelsen. Alle forældre 
opfordres til at deltage!   /Red. 

 

      

 En glad Maj-Britt Frommelt med gaver 
og blomster i anledning af sit ti-
årsjubilæum i Babuska i sidste uge. 
Foto: Bente 

Så er det tiden, hvor de første små 
anemoner titter frem. Snart er de mange…. 

 

 

 

        

Navn: Anton Høyrup Andersen 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 

5.klasse, jeg har også gået på to andre 

skoler. 

Hvor og hvornår er du født?  jeg er født 

den 26. juli 2003 og voksede op i Homå 

som er en by nær Grenå på Djursland. 

Hvor bor du nu? på Gormsvej i Stilling 

med min mor og far og min hund Samo 

Hvad er din livret? Jeg har mange, men 

jeg tror lige nu er det græske pitabrød.  

Din  Yndlingsfilm/TV? Nok versus, fordi 

at man kan også selv gætte lidt med i 

duellerne i versus 

Din yndlingsbog? Nok Garfield fordi der 

er så meget humor i den 

Yndlingsmusik? ”Pirates of the Caribian”. 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

da jeg var fire år flyttede jeg til 

Grækenland og boede der i fire år 

Hvilket instrument spiller du? Kontrabas 

Har du en hobby eller sport? Spejder 

Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Jeg 

elsker det fag hvor jeg skal spille på 

kontrabas. 

Din yndlingsleg eller –spil? Det er helt 

klart at det er det spil der hedder 

eventyrkrigerne som der ikke er 

udkommet endnu. Det handler om at man 

skal arbejde sammen mod monstre. 

Hvad er det bedste ved skolen? Vennerne 

Og det værste? Det er, når vi skal hen på 

Audonicon, fordi det plejer altid at tage en 

evighed! 

 Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 

hvor skulle den så gå hen? Det ville nok 

være Thailand fordi der er mange flotte 

ting man kan dykke ned til med iltflasker.  

 Har du et yndlingssted på skolen? Det er 

legepladsen! 

 

 

 

 

 

     

 

Morgensang/recitation:   

Uge 15: Velkommen lærkelil (2.kl)  

Uge 16: Når kommer våren vel (1. kl)          

 

Recitation ved 2. klasse 

Ugens Citat:  

”Hvis du vil rydde op i dit liv, skal du 
sørge for at have en stor skraldespand”    

Bonmot på tebrev af mærket ”Hari” 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 Ovenfra og ned: 

 Første klasse klapper på meget  
indviklede  måder 

Anden klasse optrådte med et skuespil 
om Frans af Assisi 

Syvende klasse recitation 

Femte klasse recitation 

Eurytmi, det er anden klasse igen  

  

            

Som nævnt I sidste uge har overskolelærer 

Lars Thetmark været i Finland som led i et 

længere kursus/projektforløb. Titlen på 

forløbet er ”ACTS”. Men hvad går det ud på?  

Lars forklarer:  

Acknowledging Creative Thinking Skills 

(ACTS) er titlen på et tre årigt EU finansieret 

projekt, som vores skole deltager i.  

Formålet med projektet er, at eleverne fra 

Steinerskolerne vil få en statsanerkendelse 

af deres afgangsvidnesbyrd. Dette sker i 

nogen grad allerede, men der er fortsat 

behov for at vores elever kan dokumentere, 

at deres uddannelsesniveau er anerkendt 

på højde med øvrige ungdomsuddannelser 

f.eks. gymnasiet og HF. 

Det er umiddelbart vanskeligt at 

oversætte den engelske arbejdstitel direkte. 

Alligevel vil jeg forsøge: Anerkendelse af 

den kreative undervisnings lærings-

muligheder/potentialer.  

For helt at forstå dette, er det nødvendigt 

at definere sproglige begreber. Jeg vil derfor 

i næste del af beskrivelsen af ACTS fortælle 

om formel, ikke formel og uformel læring.  

Fortsættes. Herunder foto fra ACTS (Lars) 
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Plejefamilie til HVALP søges.  

Vi søger en frisk plejefamilie til vores 
søde hvalp Albert. Albert er 9 måneder, 
han er sort og af racen Bishon Havanaise. 
Albert er super social, meget legesyg, 
elsker gåture, elsker at være ude og at 
øve tricks mod godbidder og klap som 
belønning. Albert er ikke vant til at være 
alene hjemme i mange timer.  

Vi søger en fam m børn (og evt med 
hund) som kunne tænke sig at passe 
Albert ind i mellem, bla når vi rejser, 
hvilket vi gør et par gange om året.  

Ring til Pernille (mor til Emma i 7.klasse 
og Daniel i 4.klasse) på: 30744670 hvis I 
kunne tænke jer at passe vores meget 
søde hvalp. 

Fra SFO’en 
En flok SFO-børn viser en enorm samling 
fodboldkort frem. Skateboard-rampen 
kan heldigvis bruges til lægge dem ud på 
– bare det ikke begynder at regne…  

   
 

      

                  

                  
 

 

Løsning på gåden: Vinduespudseren stod på en 

stige inde i bygningen og pudsede indersiden af 

vinduet. Så der var ikke så langt at falde – 

heldigvis! 

Fra overskolen: 

I overskolen lægger man vægt både på de 
boglige og de håndværksmæssige fag – 
og på at skabe forbindelse imellem dem! 
På billederne her på siden sés 3. VG i gang 
med stenhugningsøvelser. Et slags 
forstudie til kunstrejsen til Italien. ”Vi 
har selv prøvet det” er en god ballast at 
have med i rygsækken, når man skal ned 
og betragte middelalderens billed-
huggermeste!  Fotos: Lars Thetmark 

             

Som man kan se på billederne, kræver 
det en del sikkerhedsudstyr at arbejde 
med stenene! Man kan også kun blive 
benovet over, hvor mange fag en 
overskolelærer egentlig skal mestre… 

 

            

Herover: Et hjerte af sten!   
                              

 

Herover en detalje fra den store  
romanske kirke i Vestervig, et af den 
danske middelalders pragtstykker. Apsis 
med kapitæl, 12. årh. Foto red. 

 
3. VG – de heldige asner – er i øjeblikket 
på kunstrejse i Italien. Hér sés tre af 
eleverne foran Botticellis skumfødte 
Venus på Uffizierne i Firenze.  Foto Sidse 

 

 

Nu nærmer tiden sig for årsmøderne for 
skoleforeningen og skolen. Begge finder 
sted – i forlængelse af hinanden – på 
skolen, onsdag den 13. april klokken 
18. Det er til årsmødet, du kan høre om, 
hvordan det er gået i det forløbne år, om 
økonomien og om fremtidsplaner og 
visioner. Det er kort sagt en mulighed for 
at få viden om og indflydelse på dit barns 
skole. Vi ser frem til en spændende aften 
med engagement og dialog   /Red. 

 

 

 
 


