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I sultanens palads 



Den nærige skotte McAllan mødte en 
gammel ven på gaden. Af bare 
gensynsglæde inviterede han sin ven på 
middag på kroen ”Det gyldne pindsvin”. 
En times tid senere kommer McAllan ud 
fra kroen, stønnende og jamrende, mens 
han tager sig til brystet. Han møder en 
anden af sine venner, Joe McLarren. 
”Hvad er der dog galt med dig?” spørger 
McLarren. ”Åh, jeg har lige spist inde på 
kroen med en gammel ven, og nu er jeg 
så dårlig”. ”Er du blevet syg af noget, du 
har spist?” ”Nej, det er på grund af noget, 
min ven har spist”.  Hvordan kan McAllan 
blive syg af noget, hans ven har spist? 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

         

 

 

   1. marts 2015 

– altså for nøjagtig et år siden – afleverede 
eleverne i skolens ældste klasse emner til deres 
årsopgaver. Et langt og slidsomt arbejde var 
skudt i gang. Nu nærmer afslutningen sig. 
Opgaverne skal være afleverede 1. marts klokken 
8:05 – præcis! Opgaven har stor vægt i det 
vidnesbyrd, som afgangseleverne får med sig fra 
skolen – og der er ingen tvivl om, at der er lagt 
store anstrengelser i hver enkel opgave. Og det er 
faktisk muligt at få lov til at se besvarelserne! 

Lørdag den 5. marts 2016 kl. 10.00 – 13.00 
udstilles årsopgaverne offentligt i skolens sal. 
Eleverne står selv ved opgaverne og kan fortælle 
og svare på spørgsmål. Flyveren opfordrer alle til 
at møde op. Det er en spændende oplevelse! 

 

     

 

 

  

  
Eleverne i 3. videregående er på billederne i gang med at indbinde deres årsopgaver. Et tegn 
på, at det store, selvstændige opgavearbejde går mod enden…    (fotos  Lars)  

 

 

 

 

  

Føler man som jeg, at man har lidt for 
meget på sidebenene, kan man vælge at 
lytte til den gængse anbefaling: ”Man skal 
bare indtage færre kalorier, end man 
forbrænder..” Det er nu en grov forsimpling 
- kroppen er ikke en ovn, der forbrænder alt 
lige effektivt! Bortset fra at sulte sig efter 
bedste evne, hvad kan man så bruge det til?   

Så er der heldigvis andre, der tilbyder 
smartere metoder. For eksempel en ”low 
fat”-kur, promoveret i 90’erne af Susan 
Powters (ud fra en forestilling om, at det 
kun er fedt, der feder), eller den berømte dr. 
Atkins’ ”low carb”-kur, der går ud på at 
spise fede ting, der mætter. Firkantet sagt. 

Hvis vi nu forestiller os, at Dr. Atkins og 
Susan Powters gik på pizzeria sammen og 
fik en pizza hver, så ville de begge tage på af 
den usunde pizza. Byttede de derimod, så 
Atkins fik alt fyldet fra de to pizzaer, mens 
Powters spiste bundene, så ville de begge 
tabe sig – ud fra deres respektive teorier! 
Tilsyneladende et paradoks.  

Dr. Atkins døde som mangemillionær. 
Powters derimod er stadig levende og 
slank. Begge har været ramt af forlydender 
om, at de ikke selv levede op til de 
sundhedsidealer, som de lovede deres 
mange kunder. Og begges kolossale 
indtjening er siden spredt for alle vinde i en 
strøm af retssager. Meget amerikansk.  

 Men deres koncepter lever videre og 
markedsføres nu af andre. Slanke- og 
diætindustrien tjener penge som aldrig før. 
Men giver de folk et sundt forhold til deres 
krop, deres mad og deres helbred? Og hvad 
skal vi med et BMI-tal (body mass index) 
der indikerer, at man skal være bygget som 
en maratonløber for ikke at være over-
vægtig? Mon ikke de fleste egentlig er fine, 
som de er!    /red. 

Kilder: Verner Møller: ”Det gyldne fedt”, Allan 
Fjelstrup: ”Kalorier” i ”Sund skepsis og sund 
fornuft”, Berlingske business, Bloomsberg, Wiki. 

To spændende arrangementer på Audonicon.  
Operaen Tannhäuser opføres 5. marts.            
Læs mere i kalenderen på bagsiden! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Lørdag den 27, februar 9.00 – 12.45: En dag 
om sproget – verdensordet og 
menneskesprog med Stefan Frister, Bente 
Møller og Dorthe Rosendahl. Foredrag, 
eurytmi og sprogformning, altsammen om 
sproget og dets muligheder.  
Entré: 250 kr. (175 kr. for medlemmer) 
 
Onsdag d. 3. marts 19.30: Hvilken opgave har 
antroposofien i vor tid? Foredrag ved Niels 
Henrik Nielsen om længslen efter ånd og det at 
være menneske i en umenneskelig tid. Entré: 
Ikke oplyst  
 
Fredag 4.marts 18:00 – søndag 6. marts 12:00: 
Kunststævne! Kan kunsten være det sprog, der 
er samlende for mennesker? En kreds af 
kunstnere og lærere har tilrettelagt et møde 
med forskellige kunstarter. Den kunstneriske 
tilgang til erkendelser kan med antroposofien 
erfare en udvidelse, ved at relatere kunst-
arterne til menneskets væsen: det fysiske og 
det sjæleligt-åndelige. Pris 1000 kr. Mulighed 
for forplejning og overnatning. Tilmelding til 
Audonicons kontor senest 26. februar. 
Yderligere information: Jette Rymer, 51646404 
 
Lørdag 5.marts 16.30: Tannhäuser. Wagners 
opera udsættes for en fem-mandsgruppe af 
sangere og musikere bestående af Anja 
Rosseau, Jørn Bendixen, Anders Hildebrandt, 
Michael Blume og Jette Rymer. En storslået 
musikalsk oplevelse! Entré: 100 kr (75 kr for 
medlemmer)  
 

 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!  

 

Morgensang uge 9: Sneflokke kommer 
vrimlende. Uge 10: Godmorgen lille 
land.  

Recitation uge 9: 1. kl. Uge 11: 8. kl. 

 

 Den nærige skotte 
McAllan blev syg og dårlig, fordi hans ven 
havde spist den dyreste ret på menukortet! 
(Efter en historie af Carl Barks) 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send 

indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug forældre-

intra       

Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

  

Fredag i vinterferien var vuggestuebørnene 
på tur til skolen. Man kan godt føle sig rigtig 
stor, når man er de største børn til stede.    

 

Herover: Laura og Asger er klar til at erobre 
verden, mens Alfred sidder og overvejer om 
han skal følge med. Nedenfor: Paprika er klar 
til narrestreger… Tekst+fotos Bente. 

Samme dag kiggede flyveren forbi børnehuset 
Babuska. Selvom det var ferietid, har der været 
en del børn ugens løb - mellem 10 og 20 børn i 
børnehaven, og cirka 10 i vuggestuen. Og 
ganske mange pædagoger var på arbejde. 
Mange familier lægger vægt på pasnings-
muligheder også i skoleferierne, og børnehuset 
imødekommer dem ved at have åbent i stort set 
alle ferier. Således vil der formentlig også være 
åbent hele sommerferien – mod ekstra betaling 
(juli er jo ellers betalingsfri).  

Selvom børnehuset tilbyder pasning i ferien, 
anser man det ikke for ideelt. Der er selvfølgelig 
nogle familier, der ikke kan få det til at gå op på 
andre måder – ferielovens fem uger rækker nu 
engang ikke til at dække alle skoleferier. Men i 
børnehuset er tanken, at børnehavebørn også 
har brug for ferie! Oplevelsen af, at holde  fri 
sammen med sin familie, og sondringen mellem 
hverdag og ferie, er vigtig for de små. Ideelt set 
har børnene det allerbedst hjemme hos far og 
mor. Eller måske hos deres bedsteforældre.   

Verden er jo ikke ideel, og der skal absolut ikke 
peges fingre af dem, der har en presset hverdag. 
Men  børnehuset opfordrer til i det mindste et 
par fridage for de små i løbet af  ferieugen.  

Skolens SFO tilbød ligeledes pasning i uge 7, 
blandt andet fordi vi ved, at pasningsmulighed i 
ferien er en parameter, der har betydning for 
nogle familier, når de vælger skole. Der var i uge 
7 imidlertid så lille interesse for pasning, at 
SFO’en valgte at holde lukket hele ugen.  

/Red.  Tak til Betinna, Vibeke, Danielle 

 

 

 

    

 Navn: Alberte Caroline E. Kammp 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 1 vg.  

Hvor og hvornår er du født? 3. februar 

2000. Jeg er stort set fra Stilling og 

Skanderborg, det er nogle gode steder at bo. 

Hvor bor du nu? Jeg bor i Blegning sammen 

med min mor, far, fire katte og 2 hunde.  

Din livret? Jeg spiser det meste, men synes, 

at den mad, jeg selv laver, er den bedste! 

Din yndlingsmusik? Jeg har et meget bredt 

syn på, hvad jeg kan lide af musik. 

Hvad er din yndlingsbog: Jeg læser sgu ikke 

så mange bøger, mere tegneserier, så det må 

være Garfield eller ”Steen og Stoffer”. 

Hvad er din yndlingsfilm? Den franske film 

”De urørlige”. Jeg kan godt, lide film, som er 

baseret på virkelighed. 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg er et meget åbent menneske, men jeg tror 

ikke, der er mange der ved, at jeg har et ar 

på mit ben, efter at jeg var gået ind i en sav. 

Hvad er dit yndlingsfag? En ting, jeg altid 

har elsket ved steinerskolen er dens krea-

tivitet. Men jeg må nok sige, at det er kor. 

Har du en hobby eller sport? Jeg går til 

rollespil, som jeg selv ville sige, er en sport. 

Yndlingsleg/spil? Jeg elsker et godt spil 

bord-rollespil, D&D f.eks.  

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller 

trækbasun, det har jeg spillet, lige siden jeg 

kunne skifte fra min violin.. 

Hvad er det bedste ved skolen: En blanding 

af venner, menneskene, det specielle syn på 

tingene og igen kreativiteten.. 

Hvad er det værste: At jeg har lidt langt i 

skole, og at skolen starter så tidligt… 

Hvor ville du rejse hen, hvis du fik en rejse 

med flyveren? Et land, hvor jeg aldrig har 

været før, jeg har været mange steder…. 

Yndlingssted på skolen osv: Normalt ville 

jeg nok sige børnehaven, men der er bare 

anderledes siden jeg gik der, så jeg ville nok 

sige lærerværelset, det har altid være det 

sted man ikke måtte gå ind, og jeg synes 

aldrig, det har ændret sig. 

En særlig oplevelse? Jeg boede i Schweiz i et 

halvt år, og kunne ikke som sådan snakke 

med nogen fordi de alle sammen snakkede 

fransk, men heldigvis kunne jeg godt engelsk 

fordi jeg havde haft det siden 1 klasse. Så jeg 

ende med at få en ven.  

 

 

 

Ugens Citat: ”Har man den 
overbevisning, at der findes en 
livsvej for ethvert menneske, 
gælder det jo ikke om at 
kvalificere alle til hvad som 
helst, men om at hjælpe hver 
enkelt i den for ham rigtige 
retning.”     Holger Mellerup 

Benny Andersen: Chagall og skorpiondans, 
1992 
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