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Hvorfor vokseneurytmi?         __ 
Annette Fredslund fortæller på 
side 3 

 
 

 

. Bella Italia: 3. videregående 
beretter fra kunstrejsen på  
side 4 

 

           

 

 

Ugens gode nyhed! Hænderne 
kunne ikke komme ned af bare jubel 
på Steinerskolerne i sidste uge. Efter 
mange års ihærdigt arbejde er det 
lykkedes at få overskolen med i den 
nye gymnasiereform. Sådan, at et 
afgangsbevis fra 3. VG. fremover 
tæller på linje med en HF-eksamen. 
Med anerkendelsen følger dog også 
nogle krav, som overskolerne skal 
leve op til. Men hvis det lykkes at 
overkomme denne udfordring, 
betyder det en kæmpe gevinst for 
overskolen, der kan få statstilskud, 
og for eleverne, der kan se frem til 
S.U. og transporttilskud. Ordningen 
træder antagelig i kraft om ét til to år.  

Læs pressemeddelelsen på 
side 2  

            

Af Red.

2,3,5,7,11,13, 17... Primtal er de hele tal, 
som ingen andre hele tal går op i - bortset 
fra 1. De er nogle sære fætre - dem, de 
andre ikke vil lege med. Alligevel er de 
vigtige  i matematikken og har fascineret 
mange mennesker.  

Ordet primtal betyder "første tal". Det 
hænger sammen med, at ethvert helt 
ikke-primtal kan skrives som et produkt 
af lutter primtal. F.eks. er 20 lig 2 x 2 x 5, 
mens 39 er lig 3 x 13. Det er jo lidt sjovt. 
Men det virkeligt sære er, at hvert tal kun 
kan opløses i de samme primtal - der 
findes ikke flere mulige kombinationer! 
Den græske matematiker Euklid, der 
opdagede dette, fandt også ud af, at der 
findes uendelig mange primtal. 

En forfatter har skrevet om primtallenes 
ensomhed. Men der findes også 
tosomhed! Primtal optræder nemlig ofte 
i par, f.eks. 17 og 19, 29 og 31, 41 og 43 
osv. Er der mon  også uendelig mange af 
disse par? Det er  aldrig blevet bevist. En 
anden ikke bevist formodning siger, at 
ethvert lige tal er summen af to primtal. 

Primtallene er strøet ret tilfældigt ud 
over talrækken. Alligevel findes der 
regler. Primtal med mere end ét ciffer 
kan kun ende på 1, 3, 7 og 9, og aldrig 
have tværsummen 3. Carl Gauss fandt 
ud, at antallet af primtal følger en 
logaritmisk funktion. Andelen af primtal i 
en talrække, der går mod uendelig, bliver 
mindre og mindre. Hvis du selv for sjov vil 
prøve at beregne andelen af primtal i en 
talrække ud fra andelen af ikke-primtal, 
støder du på et tilsyneladende paradoks: 
Andelen af primtal er begrænset af 
antallet af primtal. Det skyldes, at 
vægten af primtallene i beregningen går 
mod nul, jo større de bliver. 

Der er matematikere, der bruger år af 
deres liv på at bakse med primtal. F.eks. 
prøve at finde dem større og større. 
Rekorden er ét med 10 mio. cifre! Primtal 
er nu ikke bare for talnørder. De har 
praktisk betydning f.eks. inden for 
kryptering og generering af tilfældige tal.  

Kilder: W. Karush: ”Matematisk opslagsbog”, Ian 
Steward: ”Die letzten Rätsel der Mathematik”, 

Wikipedia. 

 

1. Normalt betragtes 1 ikke som            

Det blå stempel 

til overskolen!

 

Sommer i Babuska: Solen brager ned og det var nødvendigt med et solsejl til at 

give lidt skygge over den nye sandkasse hvor Rose, Frede, Smilla, Thøger og Mattis 
leger. Tekst og foto Bente Foged Madsen.  

 

Foto: Markus Eeg 

 

Giv en hånd til flyveren! Der 

er akut brug for folk, der vil hjælpe med 
at lave flyveren, hvis den skal fortsætte 
efter ferien. Kontakt redaktøren, hvis du 
har lyst til at stå for en fast spalte, for 
eksempel profilen eller nyt fra skolen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Torsdag d. 21. juni 19.00 (sidste 
chance): Vær med til at fylde 
Audonicons smukke rum med skøn 
sang, fra gospel til årstidssange. 
Aftenerne ledes af Rune Funch. Pris: 75 
kr. (børn gratis).  

 

 

Vi vil i disse to perioder arbejde videre 
med øvelser, som styrker 
livskræfterne. Desuden vil vi fordybe 
os i grundlæggende øvelser, som 
bevarer og styrker smidighed i krop og 
sjæl. 
 
Alle er velkomne! Også på blot ét af 
kurserne - 
 
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 
Skanderborg 
 
Tid : Mandage kl. 15.45 -16.45. Første 
kursus fra den 15. august. Andet kursus 
fra den 24. oktober 2016 (pause 
21.11.) Hvert kursus i alt 6 gange 
 
Underviser : Annette Fredslund 
 
Tilmelding : Tlf. 86 52 47 55 
Audonicons kontor eller 
kontor@audonicon.dk 
 
Pris: 300 kr. for hvert kursus. 
Indsættes på Audonicon´s konto 
mærket ”Eurytmi”. 8401 - 4200061 

Se også artiklen på næste side! 

 

 er 
åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 
– 14 om fredagen. Du kan også handle 
på audoniconsbogsalg.dk.  
 

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Her er pressemeddelelsen fra 
11.12.-udvalget: 

Det er en glæde at det er lykkedes 
Steinerskolernes 11.12. udvalg at påvirke 
de politiske partier således at der i den 
netop vedtagne gymnasiereform er åbnet 
for at Steinerskolernes 11. og 12. klasse i 
sin eksamens- og prøvefri form kan 
godkendes som et ”Steiner HF”.  

Det er en aftale, der giver skolerne 
mulighed for at modtage støtte til 
undervisningen, og eleverne mulighed 
for at søge SU og få de særlige 
uddannelses rejsekort. Idet der skal pågå 
et længere forberedelsesarbejde 
forventes det, at det tidligst kan 
gennemføres fra sommeren 2017 eller 
2018. 

Skolerne vil naturligvis skulle tilpasse sig 
regelsættet for HF på en række områder, 
men det er skolernes opfattelse at det 
faglige niveau og det faglige indhold på 
Steinerskolerne er på et højere niveau 
end det der kræves på det nye to årige HF. 
Dette er også bekræftet i de 
forhandlinger, der har foregået med de 
politiske ordførere og ministeriet. 

Vi fastholder muligheden for at anvende 
de særlige pædagogiske metoder, 
herunder at vi kan fastholde at vi ikke 
bruger karakterer og eksamen, men 
fastholder vidnesbyrdet som 
afgangsbeviset på en Steiner HF. 

Skolens elever vil fortsat skulle søge 
optagelse via kvote 2, men med et godt 
vidnesbyrd vil mange i lighed med i dag 
kunne komme direkte ind på det studie, 
de ønsker.  

Mere information efter sommerferien. 

Steinerskolernes 11.12. udvalg. 

Christina Vilhelmsen, Jens Henriksen, 
Thomas Uhrskov & Jakob Laursen.

Helene Holt skal være børnehave-
klasseleder efter sommerferien og glæder 
sig til at tage imod de nye børn. Der er lige 
nu tilmeldt 19 børn til den nye klasse. / Red.   

 Ugens Citat:  
”Det endelige bevis for ligestilling 
er, når en kvindelig bluffmager 
kommer lige så langt som en 
mandlig bluffmager” 

 Erna Solberg, Norges statsminister  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navn: Julie Alexandra Vallejo 
Bønløkke

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 3. vg. 
og har gået her siden børnehaven. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født 
d. 21. maj 1997 i Bogota, Colombia og 
blev adopteret til Danmark samme år.  

Hvor bor du nu? Jeg bor i Jeksen, uden 
for Skanderborg, sammen med mine 
forældre. 

Hvad er din livret? Sushi 

Hvad er din yndlingsfilm? Jeg har for 
tiden ingen yndlingsfilm, men jeg er 
mest til komedier og romantiske film. 

Din yndlingsbog? Det er længe siden jeg 
har haft tid til at læse en bog, men da jeg 
var yngre læste jeg og hørte 
Skammerens datter mange gange.  

Hvad er din yndlingsmusik? Jeg hører 
det folk sætter på, jeg er ikke så kræsen..  

Hvad er der ikke mange, der véd om 
dig? At jeg for 3 år siden rejse til 
Colombia, med mine forældre, for at 
møde min biologiske familie. Det var en 
kæmpe drøm og en fantastisk rejse. 

Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Jeg er 
glad for de fleste af fagene, men det er 
helt klart håndværksfagene, der har 
betydet mest for mig. 

Har du en hobby eller sport? Jeg har 
næsten altid gang i et kreativt projekt, 
f.eks. at sy tasker, tøj eller lignede. 

Hvilket instrument spiller du? Jeg 
spiller klarinet, og det har jeg gjort siden 
5. klasse. 

Hvad er det bedste ved skolen? Det er 
svært at svare på, men en del af det er 
den store mængde af kreative 
fag/kreativitet der er i løbet af en 
skoleuge. 

Og det værste? At der er meget koldt i 
overskolen om vinteren. 

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 
hvor skulle den så gå hen? På en længere 
rejse til Colombia, for at opleve landet 
endnu mere og besøge min familie. 

Dit yndlingssted? Terrassen foran 
overskolen er et dejligt sted. 

 

 

 

 

mailto:Bahnson@privat.dk


Af eurytmist Annette Fredslund 

Gennem godt to år har jeg afholdt 
eurytmikurser for voksne på 
Audonicon. Det har været 6 ugers 
kurser af en times varighed én gang 
om ugen. Min baggrund er den 
almene eurytmiuddannelse fra 
Århus, den terapeutiske 
videreuddannelse fra Järna og flere 
års undervisning på Steinerskoler og 
antroposofiske sygehuse som 
terapeutisk eurytmist. Jeg er også 
sygeplejerske. 

Ud fra erfaringer fra kurserne på 
Audonicon, vil jeg forsøge at 
beskrive, hvorfor der overhovedet er 
idé i at gøre eurytmi som voksen. 

Minna Bentzen har så flot i Fælles-
flyveren nr. 3/29 beskrevet 
eurytmiens væsen og indhold i 
forhold til elever på skolen, så den 
del af eurytmien lader jeg hvile her. 

I kurserne har vi været vidt omkring 
i eurytmiens verden. Ud fra 
kursisternes ønsker har vi bl. a. 
arbejdet med elementer fra 
musikkens og tonernes verden, lyde 
fra alfabetet – også i digte. Vi har 
bevæget os i diverse former i 
rummet, gjort eurytmiske 
meditationer, øvelser med 
kobberstav og  små ”bolde” og 
arbejdet med øvelser som direkte 
virker styrkende på livskræfterne. 
Øvelserne er bygget langsomt op, og 
alle har kunnet være med. 

Rudolf Steiner har givet anvisninger 
for læger og terapeutiske 
eurytmister til øvelser som bidrager 
til helbredelse eller lindring af 
mange ubalancer, symptomer og 
sygdomme. Disse øvelser kan man 
selv udføre efter vejledning af 
terapeutisk eurytmist.  R. Steiner gav 
også mere almene anvisninger til 
øvelser, der kan gøres som 
forebyggende hjælp til f. eks. alle i en 
travl hverdag for at få en god balance 
imellem åndedræt og kredsløb. Ja, for 
i det hele taget at føle sig hjemme i 
sin krop og få energi, når livet 
omkring én fordrer meget og måske 
også tærer på de kræfter, som vi 
normalt får lov at genopbygge 
gennem god kost og i den sunde søvn 
om natten. 

Fortsættes næste spalte 

 

 

Bemærkninger og tilbagemeldinger 
fra kursister: ”Jeg kommer træt og går 
meget friskere herfra”, ”Eurytmien er 
rigtig god til at skabe ligevægt i.f.t. min 
anden hobby vægtløftning”, ”Det er 
dejligt, at kunne gøre flere af 
øvelserne hjemme – de virker jo!” 

Næste kursus på Audonicon begynder 
den 15. august. Du kan løbende se 
annonceringen her i Fællesflyveren.  

Alle er velkomne! 

Referencer: Fællesflyveren 3. årgang 
nr. 29, ”Indblik i eurytmien” 
Antroposofisk Forlag, ”Heileurytmie” 
Rudolf Steiner 

  

Fra Babuska: 

Valdemar fra børnehaveklassen og 
Ella fra Kornblomsten hygger sig 
med sneglestafet - en populær 
aktivitet på regnvejrsdage. 

Foto Bente Foged Madsen 

   

   

Fjerde klasse har opført Trymskvadet – 
igen. Første gang var til påskefesten, 
hvor de reciterede de oprindelige 
stavrim. Denne gang opførte de så 
kvadet som skuespil, altså i en mere fri 
udgave, om man vil. 

   
Annika giver den hele armen som 
Heimdal, ”den herligste blandt aser”. 

 

 
Nornerne Siena, Silje og Mia spinder de 
lange skæbnetråde, og kommenterer ind i 
mellem handlingen. 

Hvis du vil vide mere om Trymskvadet, kan 
du se en længere artikel i Fællesflyveren 
nr. 4/21 (findes på skolens eller 
Audonicons hjemmeside). 

/Red. Fotos: Bente Foged Madsen 



I sidste weekend var vi ude at se på ny 
bil. Jeg prøvede så at sidde bag rattet i 
en Ford Focus, men selvom jeg er 
kortbenet, syntes jeg alligevel ikke, der 
var plads nok til mit venstre ben. 
 
Det fortalte jeg sælgeren. Så sagde han, 
at det havde han da en god løsning på. 
Vi skulle købe bilen med automatgear, 
og så var bare lige en lille ting, jeg skulle 
få foretaget. Jeg brød mig nu slet ikke 
om hans forslag. Hvad gik det mon ud 
på?  

Løsning: Se bagsiden – hvis du tør. Den 
er ikke for sarte sjæle!    
 



Peter møder Lise på gaden på vej til 
Helsekosten for at købe sundt slik.  
Peter siger: ”Jeg har flere penge i 
min pung end verdens rigeste 
mand!” Lise siger ”Sikke noget 
vrøvl!” Peter siger ”Skal vi vædde?” 
og så vædder de. Utroligt nok vinder 
Peter væddemålet (og bliver endnu 
rigere). Hvordan kan det gå til?   

Løsning: Se bagsiden  
 



 

Morgensang næste  uge: 

Sommerkanon  

Recitation: 5. klasse 

For et stykke tid siden var Steinerskolens tredje videregående klasse på kunstrejse til Italien. Herunder 

beretter nogle af eleverne om deres indtryk. Fotos: Markus Eeg

 Mirko: 

En af de ting der har sat sig fast i min 
nethinde er vitra design og arkitektur 
Museum. Det var meget i kontrast med 
stort set alt andet vi havde set de 
forrige 13 dage. Udover det moderne 
kunst vi havde set i Basel, (vores sidste 
tilholdssted). Vitra er i modsætning til 
alle de andre renæssancekirker vi så, 
moderne. Turen byggede sig op på 
mange måder, at vi fulgte en Tidslinje 
var en af dem. Vitra lå derfor i 
slutningen af rejsen. Vitra bød bla. på 
arkitektur fra Frank Gehry, Tadao Ando 
og Zaha Hadid. Vitra er både en 
møbelfabrik og et Campus. Campus 
bestod af arkitektur, diverse 
udstillinger af forskellige kunstnere og 
en udstilling af deres egne møbler. 
Meget imponerende, lærerigt og 
inspirerende at se! 

 
Herover Moritz i Firenze. Nedenfor akrobatik 

foran Teodoriks gravmæle i Ravenna 

 

 

Amanda og Julie: 

Jeg tror ikke det er muligt at forstå 
hvilken tur Kunstrejsen til Italien er 
med mindre man selv har været afsted. 
Jeg tror heller ikke det er muligt at 
forklare hvilken tur det var. Hvis man 
vil vide det må man selv tage afsted. 
Derfor håber vi at alle der ønsker det får 
mulighed for at komme på turen. Det er 
et meget stramt og hårdt program for 
hele turen, som virker noget 
skræmmende og uoverskuelig inden 
man tager afsted. Selvfølgelig mærker 
man det godt undervejs, men hvis man 
kigger på helhedsbilledet fyldte den 
hårde del næsten ingen ting. Det blev 
skygget af alle de indtryk og oplevelser 
man fik i løbet af en dag. Vi oplevede og 
så så meget at vi til sidst ikke kunne 
huske hvad der var hvad mere. Men 
alligevel nu hvor man ser tilbage er der 
steder der springer frem i 
hukommelsen og når man graver 
dybere dukker det hele lige så stille 
frem. Det var en fantastisk tur vi havde 
med skønne oplevelser, fuld sol, blå 
himmel og Århus Rudolf Steiner skoles 
3. vg., deres lærere og vores egne. 

To udsnit af min dagbog. Af Maria: 

31/3: Santa Croce  

Santa Croce er tydeligt bygget som en 
treskibs basilika. Der er meget højt til 
loftet, og de smukke glasmosaikker i 
vinduerne giver et særligt roligt lys i 
basilikaens store rum. Langs væggene 
står der fint udsmykkede sarkofager. 
Her ligger store personer som 
Michelangelo begravet. Også i kirkens 
gulv er der gravsteder, hvor man på 
udsmykkede marmorplader kan se 
hvem der ligger begravet. 

Det var en meget særlig oplevelse for 
mig at besøge denne basilika. Jeg 
mærkede en helt særlig stemning i det 
store rum, hvor så mange fantastiske 
mennesker lå begravet. 

Det rørte mig meget at gå rundt mellem 
alle disse grave, og jeg undgik så vidt 
muligt at træde på gravstederne i 
gulvet. 

 

 

Rummet fik mig til at tænke over 
døden. Jeg kom i konflikt med mig selv 
omkring, hvor vidt jeg syntes, at alle 
eller ingen burde få så særlige 
gravsteder. Og jeg undrede mig over, 
hvorfor jeg ikke ville træde på 
gravstederne, men samtidig ville have 
det fint med, hvis andre trådte på min 
grav, når den tid kommer. 

Vi tegnede en skitse af et kors i kirken 
og fik til opgave at svare på, om 
basilikaen var bygget i franciskansk 
eller dominikansk stil. 

Franciskanere lever efter apostlene og 
har fokus på hjertet, hvor 
dominikanere studerer bibelen og har 
fokus på tænkning. 

Efter min oplevelse i Basilikaen var jeg 
ikke i tvivl om, at den måtte være 
franciskansk, og det var den også." 

 

1/4: 

Det roder enormt på vores værelse. Vi 
er fire piger, der har vendt vores 
kufferter på hovedet, og tingene bliver 
hele tiden væk. 

Jeg stod op og gik ind for at 
spisemorgenmad. Mirko fik et æg, der 
ikke var kogt, og så var den dag ellers 
skudt i gang. 

Vi gik gennem Firenzes hyggelige 
gader og kom til Accademia museet. 
Ilse annoncerede, at vi ikke kunne få 
den halve fridag, vi var blevet lovet, og 
vi hoppede alle sammen på denne 
forfærdelige aprilsnar.  

Løsning 1: Verdens rigeste mand har ikke nogen penge i Peters pung! Løsning 2: I en bil med automatgear 

er der ikke nogen kobling, og derfor ikke brug for venstre ben. Så det skulle jeg bare lige få fjernet, så 

passede bilen perfekt til mig!   


