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Uafhængigt medie for Skolen, Børnehuset og Audonicon    5. årgang Nr. 24  uge 10  8. Marts 2017 

 

        
 

 

 

 

En hel række kattekonger og –dronninger 

 

 

Anden klasse opførte et flot skuespil om den frække Mikkel 
Ræv og hans rævestreger 

Velkommen 

Denne uge er der masser af fastelavn i 
flyveren. Både på denne side og i resten 
af bladet. OG en dejlig masse stof fra 
overskolen! 

Her kan du se, hvad du ellers kan finde: 

Profil, gåde, Audonicon        side 2 

Godnat med iPad?                  Side 2 

Fra overskolen                          side 3 

Mere fastelavn, Babuska       side 4 

  Tønder, troldtøj og rævestreger  

                                                Fotos: Bente Foged Madsen       Tekster: Stig B. Bahnson   

 

 

 

 

Fastelavn 

på skolen 

og i 

Babuska! 

 

Den indendørs fest sluttede med en rask omgang trolde-polka. 
Måske er det den, man ser efterdønningerne af her… Man kan i 
hvert fald se en masse flotte udklædninger og en enkelt 
troldkvinde! 

 

Sjette klasse optrådte med en virkelig syg forestilling!  

 

En smukt udklædt 
Helle Madsen sørger 
for, at tøndeslag-
ningen går rigtigt til. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

  

 

     

 

 

Fra Audonicons program  

Torsdag den 16. marts kl. 20.00: Koncert 
med Søren Huss 

Lørdag den 21. marts 18.30: Foredrag 
og healingkoncert 

Onsdag den 5. april 19.30: ”Så meget godt 
i vente” - Foredrag med den 83-årige 
biodynamiske bonde Niels Stokholm, 
som er en af Danmarks mest idealistiske 
landmænd. På Thorshøjgaard i 
Nordsjælland lever han i harmoni med 
naturen og driver et bæredygtigt 
landbrug. Her søger Michelin-
restauranter som Noma og Geranium 
inspiration og henter unikke råvarer. 
Stockholm er blevet kendt efter filmen 
"Så meget godt i vente" og nu bogen 
'Kærlighed til alt levende'. 

Entre kr. 75 / 60 (medlemmer) 

Med forbehold for ændringer og trykfejl. 
Se mere på audonicon.dk eller på FB.  

 

Husk at Audonicons bogsalg har 
åbent tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14.  

Bogsalget byder ikke kun på bøger, men 
også økologisk slik, trælegetøj, flotte kort 
og meget andet godt. Kig ind! 

 

Rettelse årsmøde Babuska 

I den trykte udgave af flyveren sidste 
gang havde der desværre indsneget sig 
en fejl! Hér er den korrekte tekst: 

”I børnehuset Babuska er der også 
snart årsmøde, det finder sted i 
slutningen af april”        

Jeg beklager fejlen. /Stig, redaktør                      

 
      

 Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  
eller brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør 

Stig Bredholt Bahnson,  Duncan Lithgow, Sesha 
Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

  Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning.  

 Ugens flyverprofil   
   
 

 

 

  
 
 

 

  

Ida Givskov Rahbek 

Jeg går i 6. klasse. Før jeg kom til 
skolen, gik jeg på Morten Børup-
skolen. 

Jeg er født på Skejby den 12. marts 
2003. Indtil jeg var to år, boede vi i 
Århus (Skejby). Nu bor jeg på 
Stjernevænget i Skanderborg sammen 
med min mor og far, min storesøster 
og vores kat Frodo. 

Hvad er din livret? God mad, for 
eksempel min farmors. Og jeg elsker 
kinesisk mad. 

Yndlingsmusik? Pop og lidt rock. 

Yndlingsbog? Harry Potter samt 
”vildheks”-serien. 

Yndlingsfilm? Jeg har mange – en af 
dem er ”Hunger Games”. 

Noget, som ikke ret mange véd om dig? 
Jeg har boet et halvt år i Melbourne i 
Australien, og også gået i skole der. Vi 
boede der, fordi min far skulle arbejde 
der (han er lektor på ÅU), og fordi min 
storesøster skulle på udveksling. 

 Hvad er dit yndlingsfag? Jeg elsker 
engelsk – det er jeg nemlig god til! 

Dyrker du noget sport? Ridning 

Yndlingsleg eller andet, du laver meget? 
Netflix – sad but true!    

Hvad er det bedste ved skolen? Det er 
menneskene – jeg følte mig godt tilpas 
på skolen fra dag ét! 

Hvad er det værste? Jeg har ikke gået 
her så længe, at jeg synes, noget er 
værst! 

Har du et yndlingssted på skolen? Det er 
vores klasseværelse. 

Hvis du måtte få en gratis flybillet, hvor 
skulle den så gå hen? Til Australien for 
at besøge min venner – eller til London 
for at se Harry Potter filmstudierne 
(der, hvor Harry Potter er optaget). Jeg 
vil også gerne til Kina.  

Rettelse til sidste uges profil: Frode 
har ikke fødselsdag den 22. men den 20. 
november. Så du skal altså give ham 
gaver to dage tidligere! Beklager fejlen. 

 

 

PræmieGåden: Sælgeren… 

Erik er sælger. Indtil nu har han solgt 
lastbildæk, men nu har han fået et nyt 
arbejde. Han skal sælge høreapparater.  

Erik har fundet ud af, at hver 4. dansker 
over 60 år ikke kan følge med i en 
samtale på grund af høreproblemer. 
Halvdelen af disse mennesker har ikke et 
høreapparat, der fungerer. Mange af 
dem bor alene, og de har derfor særlig 
store problemer med at klare sig.  

Erik har fået fat på en liste med 
telefonnumre på enlige mennesker over 
60 år. Han regner med, han kan ringe til 
80 om dagen. Ud fra de oplysninger, han 
har fået fat i, regner han med at kunne 
sælge et høreapparat til hver ottende. 
Hvis de oplysninger, Erik har fået fat i er 
rigtige, hvor mange apparater tror du 
så, han sælger om dagen?   

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk, eller få din far eller mor 
til det. Så vinder du måske præmien. 

PS. Oplysningerne i gåden er opdigtede! 

Løsning sidste uge:  

1. Mariehøne  

2. Sommerfugl  

3. Græshoppe 

 

Vinder uge 8:   Simon, 2. klasse             /Stig 

 

 

 Ugens Citat:     ”If you think 
education is costly, wait until you 
see what ignorance costs” 
Barack Obama i tale 2013 (kilde: NBC News) 

Godnat med iPad? 

Ny international forskning viser, at det er 
skadeligt for børns søvn, hvis de tilbringer 
for meget tid med en smartphone eller tablet 
inden sengetid. Sådan lyder konklusionerne 
i en rapport om børns søvnbehov, der 
bygger på resultater fra 20 forskellige 
videnskabelige undersøgelser. I alt har 
125.198 børn og unge i alderen 10 til 18 år 
deltaget i disse undersøgelser. 

Forskerne har gennem analysen fundet, at 
et decideret overforbrug af digitale enheder 
fører til en markant lavere søvnmængde, 
lavere søvnkvalitet i det hele taget og et 
højere træthedsniveau i dagtimerne. 

Børn med adgang til mobile enheder inden 
sengetid har også to til tre gange større 
risiko for at opleve markant udmattelse og 
træthed i løbet af en almindelig skoledag. 

Nej der er intet, der slår den gammeldags 
godnathistorie, hvis man skal sove godt. Jeg 
kender også selv som voksen problemet. At 
arbejde ved en skærm om aftenen (f.eks. 
med at lave flyveren) har kostet mig en del 
mere eller mindre søvnløse nætter.  

Stig, redaktør. Kilde: Politiken/psykiatrifonden. 
Tak til Birthe Fredslund 

 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

Fra overskolen 
Klar til årsopgaven 
Sidste onsdag var en stor dag på skolen. Det var nemlig 1. 
marts, og 2.vg. afleverede emnerne til deres årsopgaver. 
Årsopgaven er den helt store, afsluttende opgave, og det 
tager faktisk helt præcis et år at lave den. 

Vi glæder os allerede til 1. marts 2018, hvor opgaverne er 
færdige, og hvor hele skolen skal se udstillingen med dem. 
Opgaverne bliver afleveret som rigtige bøger, fremstillet 
med ægte bogbinderhåndværk. Ved siden af det skriftlige 
er der også flotte stykker kunst og håndværk.  

Man bestemmer selv, hvad emnet skal være! Det er aldrig 
for tidligt at begynde at drømme om, hvad man selv kunne 
interessere sig så meget for...  

 

Årets emner:  

Anders Søballe Vej: Tanks 

Cassandra Kragh Cosworth: Litteratur 

Christopher Z. Hansen: At blive sanger/ sangskriver 

Emil Damsgaard Sørensen: Universets uendelighed 

Emma Horne Steenbock: Ligestilling 

Freja Gine Christensen: Læger uden grænser 

Ida Marie Sørensen: Akroyoga 

Jerrik Thyboe Bertramsø: Meningen med livet 

Joachim Due Weng Petersen: Kunstig intelligens 

Joanna Ragnarsson: Traumatisk hjerneskade 

Johan Nejsum Madsen: Byggeri 

Jonas Frantz Jakobsen: Verdens problemer 

Mona Mae Møller: Ansigtet 

Rasmus Andersen Fredslund: Queer 

Rasmus M. Ørskov: Italiensk renaissance fra et historisk 
perspektiv 

Sofia Maria Nejsum Madsen: Noveller 

Martin S. Haugaard, klasseleder, 2.vg. 

 

 

Fra finlandsturen 

 

 

 

 

Fra julekoncerten (Foto Bente Foged Madsen) 

 

Takkekoncert på Christiansborg 
slotsplads 
Steinerskolerne har besluttet sig for at give en koncert til 
vores landspolitikere som tak for den nye anerkendelse af 
vores overskoleuddannelse. 

Det betyder, at vi torsdag den 7. september 2017 fylder hele 
overskolen på busser og kører til København, hvor vi skal give 
en open air-koncert på Christiansborg Slotsplads sammen 
med samtlige landets øvrige overskoleelever!! 

Vi skal synge Here Comes the Sun, Morgensang af Elverskud 
og en ting af Gustav Holst for kor og orkester. 

Der er selvfølgelig mægtig længe til - denne notits blot for at 
sprede lidt smil og forventningsglæde i anledning af, at 
koncertdatoen netop er blevet fastlagt. 

Jeg glæder mig til at tage med tre lækre overskoleklasser på 
denne skøre udflugt. 

Martin – musiklæreren 

 

 

Støt kulturfonden! 

Da overskolen tilbage i efteråret var på studierejse til Finland, 
fik vi en flot pengegave af Fonden til Fremme af Antroposofisk 
Kulturel Virksomhed. 

i den anledning opfordrer vi alle til at støtte fondens fine 
arbejde, så andre steiner-initiativer  -  og vi selv  -  fortsat har 
et sted at søge en skilling. 

Få en 200-kroneseddel (mindst) op af lommen og giv en gave. 
Fradragsberettiget! 

Se mere på: www.antroposofisk-kulturfond.dk 

På vegne af overskolens glade gavemodtagere, Martin 
Haugaard 

 

 

 

http://www.antroposofisk-kulturfond.dk/


 

 

Fastelavnsfest i Babuska 

Tekst og foto Tanja Eeg 

Fredag d. 24.2. var der fastelavnsfest i Babuska. 

Temaet for a rets fest var Den eventyrlige Have, og alle 

sejl var sat til med den fineste pynt. Blomster og 

blade, tyl og guirlander var hængt op i lofter og pa  

vægge og 4 eventyrlige haver var at finde bag de 

hemmelighedsfuldt lukkede døre. Flittige forældre 

havde bagt fastelavnsboller og fremtryllet kostumer 

og forventningerne stod pa  tæer i de glade børn.  

Fastelavnsfesten i børnehaven er en fest og fejring af 

det tidlige fora r, en hyldest til de sma  spirer der 

trodsigt bryder gennem den frosne jord og lader os 

mærke og se, at lige om lidt bliver det rigtigt fora r. 

Fastelavnseventyret, der denne dag fortælles som 

begyndelse til festen, rummer fora rsmagien og 

festens tema og lægger sig som bund for dagens 

oplevelser. Sma  fastelavnsris med klokker og kulørte 

ba nd i varme børnehænder bliver sendt ud i kulden 

for at ringle spirerne frem, ledsaget af sange der kan 

kalde blomsterne op gennem sne og frost. Glæden 

ved at opdage en vintergæk eller en lille krokus i 

blomsterbedet er stor og øjnene stra ler og der 

hviskes sagte i rækken inden der igen synges med.  

Fastelavnsboller og saft bliver indtaget i en lystig 

stemning, katten trækkes af kisten og to 

fastelavnskatte fa r plads pa  tronen og med a rstidens 

sange og sanglege sluttes festen af inden det er tid til 

at komme ud og lege i sne og sjap. Eftermiddagen 

glider stille afsted med lidt oprydning og spisning af 

de rester der sa  glædeligt er masser af. Glade og 

trætte børn bliver hentet og med sig har de det lille 

fastelavnsris, der ma ske er et rigtigt trylleris… hold 

godt øje med om der sker noget med det lille ris de 

næste par dage, for man kan aldrig vide… 

  

 

 

 

Fastelavn på skolen, flere billeder 

 

Ovenfor sés en række af skolens ældste elever, som ikke 
optrådte, men nøjedes med at se godt ud i deres fantasifulde 
kostumer (find Holger!). 

Nedenfor er der ”smæk for skillingen” til tøndeslagningen i 
de forskellige klasser. I sjette klasse gik det så vildt for sig, at 
den samme (Jonas) tog præmien både som kattekonge og –
dronning, men han valgte sig så selv en rigtig dronning…  

 

 

Herover kan du desuden se skolens kendteste bare ben!  

 

 

Syg humor   

Hørt på Århus kommunehospital: 

Patienten: Tror De, at operationen vil gå godt? 

Lægen: Jeg har prøvet flere hundrede gange…. 

Patienten: Så er jeg mere rolig. 

Lægen: Ja, før eller siden må det jo lykkes! 

 

 


