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1785. Da matematikeren Carl Gauss var en 
skoledreng på 8 år, gav hans lærer en dag 
klassen følgende opgave: Læg alle tallene fra 
1 til 100 sammen. Altså 1+2+3+4+ …. 
+99+100. Alle eleverne gik i gang med at 
lægge tal sammen, undtagen Carl. Han 
tænkte sig lidt om, og skrev så det rigtige 
resultat på sin lille tavle – inden de andre 
børn var nået til 7… Da læreren så svaret,  
gav han først Carl en endefuld, fordi han 
troede, han havde snydt. Men da Carl 
forklarede sin metode, indså læreren, at Carl 
havde store evner for matematik. Hvordan 
gjorde Carl?? - der er to lidt forskellige 
metoder…                      Svaret står på bagsiden. 

 

                                                 
 

 

Sidste tirsdag opførte Steinerskolens 12. 
klasse skuespillet ”Insektliv” fra 1921 af det 
tjekkiske dramatikerpar J. og K. Capek.  
Stykket er en parodi på den menneskelige 
tilværelse, med dens små glæder og sorger, 
men også barske og umenneskelige sider.  

Der indledes med en kort rammefortælling 
om en filosoferende  vagabond og en insekt-
samler. Men derefter foregår det i insekternes 
grusomme verden, hvor alle bedrager alle, og 
hvor den stærke ikke bare udnytter, men 
bogstaveligt talt æder den svage... Eleverne 
har indøvet stykket på kun tre uger, men 
trods den korte tid til indstuderingen var der 
ingen usikkerhed at spore, alt fungerede 
perfekt. Oven i købet havde eleverne hver 
især flere roller gennem stykket, der også bød 
på hurtige skift mellem karaktererne. Stykket 
kulminerede med en hektisk krig mellem to 
myretuer om vejen mellem de to græsstrå –  
en reference til 1. verdenskrig, hvor man 
kynisk ofrede titusindvis af soldater for at 
erobre eksempelvis en lille stump vej. Den 
krævende scene, hvor myresoldater stormer 
ind og ud mellem hinanden, først sejrssikre, 
så mere og mere desperate, udførte eleverne 
med stor præcision og nerve.  

Det er overskolelærer Lars Thetmark, der 
har stået for opsætning og instruktion.   

. 

 

 

Forfatterne til ”Insektliv” er de to brødre 
Karel og Josef Capek. Især Karel regnes 
blandt det daværende Tjekkoslovakiets 
største dramatikere, Josef var primært  
billedkunstner. Deres teaterstykker var 
dystre og satiriske. De advarede om truslen 
mod den enkeltes frihed, der kom både fra 
autoritære  ideologier som sovjetkommun-
ismen og nazismen, men også fra en 
uhæmmet kapitalisme og fra nye teknologier. 
Karel og Josef var pionerer indenfor science-
fiction-genren - Josef opfandt ordet ”robot”. 
Josef Capek endte på tragisk vis sit liv i en 
nazistiske koncentrationslejr. 

Da ”Insektliv” kom frem i 1921, var anmel-
derne ikke just begejstrede. Tyske, engelske 
og amerikanske aviser kaldte stykket 
”pessimistisk” og ”hæsligt”. En amerikansk 
kritiker spurgte ligefrem: Hvis verden er så 
slem, kan man så ikke lige så godt skære 
halsen over med det samme? Hvortil Capeks 
svarede, at stykket handler om insekter, ikke 
om mennesker. Men det er op til enhver at 
betragte det samfund han lever i og se, om 
der kan være nogle lighedspunkter… 

Forfatterne så stykket som et ”mysteriespil”, 
i forlængelse af en middelalderlig tradition, 
hvor karaktererne personificerer dyder og 
laster i en allegorisk, forsimplet form.  

Kilder: J. og K. Capeks fortale til ”Insektliv”, 
Den store danske encyklopædi, wikipedia  

                                                 

Af Vibeke Freising, Babuska

Når det bliver forår i Babuska sker der 
hvert år noget nyt for de store børn (dem 
der skal i børnehaveklasse efter sommer). 
Det er forskelligt fra år til år hvad der skal 
ske – dog er der en ting der er sikkert hvert 
år og det er, at de skal have ”Storbørns- 
eurytmi” 

Alle børn har jo eurytmi en gang om ugen 
gennem hele deres børnehavetid. Men de 
sidste ca. 8 uger af deres børnehaveliv får 
de eurytmi to gange om ugen! 

De store børn fra alle fire børnehave-
grupper mødes nemlig en ekstra gang om 
ugen, over i Kornblomsten, til en omgang 
”Storbørnseurytmi”. Det er noget særligt 
”svært” eurytmi, som man skal være sådan 
ca. 5-6 år gammel for at kunne udføre. 

Vi bruger forskellige bolde som vi lader 
vandre fra hånd til hånd og fra fødder til 
fødder. De kan trilles, kastes, gribes og 
meget mere. Vi bruger også træstave, disse 
kan også vandre fra hånd til hånd, og de kan 
ligge på vores hoveder eller fødder mens vi 
går. Med stavene kan vi lave mange 
finurlige, sjove og svære ting. 

De børn der fortsætter på Steinerskolen vil 
senere i deres eurytmi undervisning møde 
stavene igen, dog vil det nu være 
kobberstave. 

Vi danser også en tosset dans som er 
meget skør, og vi har en soldans hvor vi skal 
være hurtige. Alt er noget som vi ikke har 
prøvet før i eurytmi. Vi bruger vores kroppe 
på nye, sjove og udfordrende måder. 

Det er hvert år en fornøjelse at lave stor-
børnseurytmi. Børnene er glade og 
motiverede, og vi har en herlig stund med 
sjov og udfordringer. 

Tak til Vibeke! 

  
  

 

 

 

To skarnbasser vogter 

deres skat – en møgkugle! 

Til venstre den forsigtige 

Fru Skarnbasse (Julie) og 

til højre den opfarende Hr. 

Skarnbasse (Linea)  

 

 

Myrekryb på scenen… Fornemt teater fra krible-krable-land! 
Af red. Fotos: Bente Foged Madsen 

 

Til højre: En intrigant 
insekt-dame med stor 
livsappetit – spillet af 
Daniel  

Til venstre: En flok 
insekter med et 
avanceret socialt liv… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

OBS. i aften: 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. 
 

 er åbent 13 

– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Du kan også handle på audoniconsbogsalg.dk.  
 

Efteruddannelse for pædagogiske 
praktikere

Udvikling af gode relationer er essentiel i al 
pædagogisk arbejde. Det er gennem de gode 
relationer vi skaber tillid, tilhørsforhold, 
udvikling og resultater. 

 For medarbejderen i det pædagogiske felt er 
det derfor helt centralt at være en god 
samtalepraktiker. 

 Kursus 1: 8 og 9 september 2016 

 Kursus 2: 6 og 7 oktober 2016 

 Kursus 3: 17 og 18 november 2016 

Kurserne afholdes i Rudolf Steiner børnehaven 
Ellemosen i Ry. Undervisere er Tina Lauritsen 
(tidligere leder i Babuska ) og Lotte Juhl. 

 Kontakt for yderligere info til Sanne Ibsen: 
sanneibh@gmail.com, tlf. 20 92 70 51. 

  

Cykler repareres - hentes og bringes gerne fra 
og til skolen da jeg bor tæt på. Priser: 

Lapning på forhjulet - 50,- kr. 

Lapning på baghjulet - 75,- kr.  

Gennemgang af cyklen (smøring og justering) - 
100,- kr.  

Hvis vedkommende har en specifik ting der skal 
laves, så aftales pris derefter. 

Mvh. Simon Hasselgren, tlf. 20825139 

simon197696@gmail.com 

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Billeder fra matematikundervisningen i 5. 
klasse. Vi arbejder med størrelsesforhold. 
Børnene tegner alle den samme tegning inde i 
klassen, en helt enkel geometrisk figur og 
forstørrer den henholdsvis 12, 13, 14, 15, 16, 17 
, 18 , 19 , 20 gange. Det er der jo ikke plads til at 
tegne inde i klassen og så er det jo godt at vi har 
fliserne udenfor. Endnu bedre at vi kan komme 
op på højen og se resultaterne.      Karin Ahlgren 

  

Børnehuset Babuska har haft et godt år også 
økonomisk, med et overskud på over en million 
kroner. Det store overskud skyldes dels, at 
huset er kommet op på fuld belægning, men 
også udbetaling af manglende kommunalt 
tilskud fra de foregående år. Babuska har nu 
samme åbningstider som de kommunale 
institutioner, også i julen.  

I bestyrelsen er indvalgt Anne-Katrine Wolgast 
og som suppleanter Jeanette Poulsen og Grethe 
Pihl. Brian Prins Riget blev genvalgt. Fra skolen 
er udpeget Karen Margrethe Jørgensen. Bestyr-
elsen konstituerer sig på  sit næste møde. /red 

             

Elias har helt styr på det med at springe af en 
gynge i farten. Foto: Bente Foged Madsen 

OBS. Flyveren udkommer ikke i uge 21. 

 

 

 

  
 
  

Navn: Jack Baadsmand 

Hvad laver du på skolen? Jeg er med i 
skoleforeningens bestyrelse, og lige nu 
meget aktiv i arbejdet med planlægning af 
det nye lyskryds. 

Hvor og hvornår er du født? 25. juli 1970 i 
Frederikshavn.  

Hvor bor du nu? På et lille landbrug ved 
Blegind, sammen med min kone Irene, vores 
seks børn Dion, Nadja, Silja, Lea, Lauge og 
Sander og vores heste, køer, får, høns, katte 
og kaniner. 

Hvad er din yndlingsbog: ”Phänomenologie 
der Chemie” af Kranich 

Hvad er din yndlingsfilm? ”Så meget godt i 
vente” 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 
Jeg har være cowboy i Australien. Vi red på 
en hest den ene dag og en anden hest den 
næste. Jeg tror, jeg red på en fem-seks 
forskellige heste, for vi red hver dag. Det 
kunne jeg godt klare, det kunne hesten ikke! 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? 
Matematik, især landmålingsperioden i 10. 

Spiller du et instrument? Jeg spiller violin, 
men det bliver kun til nogle få timer om året.  

Hvad er det bedste ved skolen? At den er 
altomfattende, den er ikke fokuseret i en 
retning – man vægter alle kompetencer lige 
meget, de intellektuelle, de håndværks-
mæssige og de kunstneriske. At under-
visningen flettes sammen, så man ikke er 
specialiseret i en retning. Og at under-
visningen passer til aldersgruppen.  

Hvad er det værste ved skolen? At vi ikke 
lige har fem millioner, som vi kunne bruge 
hér og nu…  

Har du andet på hjerte, som du vil dele med 
læserne? Jeg glæder mig rigtig meget til, at 
vi får den nye indkørsel – et helt nyt ansigt 
udadtil, så det bliver tydeligt, at skolen er en 
enhed i sig selv – alle der har hørt om 
Steinerskolen tror jo, at skolen er den store, 
hvide bygning, der ligger ud til vejen - 
Audonicon! Jeg glæder mig allerede til at 
vise vej til den første, der spørger om vej: 
Skolen, det er lige til højre i lyskrydset og så 
til højre i det næste lyskryds og så er du der! 

Løsning på gåden: Summen af tallene parvis fra 

hver ende er altid 101: 1+100, 2+99 osv. 

Løsningen er derfor 101x50=5050. Alternativt: 

Gennemsnittet af tallene er 50,5 (midtvejs 

mellem 1 og 100). Dette ganges med 100=5050 

 

 

 

 

   

 Ugens Citat:  
”Vær ikke vigtig.  
 Vær ikke underdanig.  
 Vær fordringsfuld overfor Dem 
 selv, men ikke overfor andre.”  

  Emma Gad: Takt og tone (1918) 

 

Morgensang næste uge: 

Nu lyser løv i lunde              

Recitation: 4. klasse 
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