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elevtal -
tilskudsberettigede

- 2017 er estimat

I aften er der årsmøde - den store aften, 

hvor alle forældre kan møde op og høre, 

hvordan det går for skolen:  

 Hvilke planer er der for fremtiden?  

 Er der styr på økonomien?   

 Hvad er tankerne omkring den nye 

Steiner-HF? 

 Hvorfor skal vi nu ændre på ved-

tægterne?  

 Og kan vi snart køre ind til skolen 

fra Frueringvej??? 

 

Årsmødet er muligheden for jer alle til 
at få information, stille skarpe spørgs-
mål og få indflydelse. 

Vi, der lige nu sidder i skole-
bestyrelsen, har i den sidste tid 
arbejdet flittigt med de forskellige 
præsentationer, så vi er klar til at 
fremlægge fakta og planer for skolen 
grundigt, overskueligt og forhåbentlig 
også vedkommende. Jeg er sikker på, at 
skoleforeningens bestyrelse har gjort 
det samme! 

Ovenfor kan I se én af graferne fra min 
økonomiske præsentation. 

Det er skoleforeningen, der ”åbner 
ballet” klokken 18. Til dem, der ikke 
kender så meget til denne forening, så 
er det den, der primært har med 
bygninger og anlæg at gøre.  

Vel mødt i aften! 

Stig, næstformand i skolebestyrelsen 

  

 

 

 

 

 Af Sofia Nejsum Madsen, elev i 2.VG 

Jeg har valgt ”Noveller” som mit 
årsopgaveemne. Det har jeg gjort, fordi 
jeg altid har været glad for at læse, og 
efterhånden også er blevet ret glad for at 
skrive.  

Novellens korte form tiltaler mig, da 
den er mere enkel og ligefrem at gå til. 
Jeg er kommet godt i gang med både den 
teoretiske og den praktiske del, og jeg er 
færdig med min synopsis og næsten 
færdig med min plan over året. Jeg har 
også haft mit første møde med min 
vejleder (Niels Henrik Nielsen).  

Som en del af den praktiske opgave er 
jeg i gang med en collage.  

Så hvis der er nogen, der ligger inde 
med nogle gamle blade, de ikke længere 
har brug for, vil jeg blive meget 
taknemmelig for dem. De kan afleveres 
hos mig, Sofia, i 2.vg eller hos min mor, 
Helle, i 5.kl.  

På forhånd tak! 

   

Ligger du inde med gamle blade, vil Sofia 

gerne have dem! 

 

Husk årsmøde i aften 
(5. april) klokken 18 

Skoleforeningen og 
derefter skolen  

Babuskas årsmøde afholdes 
26. april 

Mød flyveren! 
Det er tid til en snak om fælles-
flyverens nutid og fremtid. Vi mødes 
lige efter morgensang til påske-
månedsfesten d. 8. april. 

Er flyveren mest til info, annoncer, 
beretninger eller underholdning? Mest 
til forældre eller børn? Hvordan synes 
du, balancen burde være? 

Kom med din vision og ønsker for 
flyveren, og hør vores. Hvis du ikke vil 
blive lidt, kan du bare kigge forbi og 
hilse. 

/ Duncan 

Hvordan går 

det for skolen? 

 

Overskolen: 

Mit årsopgave-

projekt (2)  

 

 

Program for påskefesten 

på lørdag d. 8. april: 

8.05: Morgensang i aulaen (ikke salen) 

Derefter hovedfag for eleverne og 

forældreforedrag + møde om flyveren  

Pasning for mindre søskende i børne-
haveklassen ved Helene Holt 

 10.15: Månedsfest i salen. 

 Overskolen fremfører ”Den Gamle 
Dame besøger Byen” af Friedrich 
Dürrenmatt. Forestillingen tager cirka 
to timer inkl. pause. Vi glæder os!!!!  
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Overskoledrama til 
påskefesten lørdag! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage?,  

 

     

 

Fra Audonicons program  

Onsdag den 5. april 19.30: ”Så meget godt 
i vente” - Foredrag med den 83-årige 
biodynamiske bonde Niels Stokholm, 
kendt fra filmen "Så meget godt i vente" 
og nu bogen ”Kærlighed til alt levende”. 

Onsdag den 19. april: Vitalitet fra muld 
til mave. Foredrag ved Jens Otto 
Andersen, forfatter til bogen af samme 
navn. Hvad er vitalitet? Kom og hør!  

26. april 19.00–21.00: X-Faktor i musik-
udøvelse. Foredrag m. Jette Rymer 

29. april 16.00–18.00: Rudolf Steiners 2. 
mysteriedrama ”Sjælens Prøvelse” 

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

 

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! 

Fjernstyret bil købes 

Jeg vil give op til 50 kr. for en fjernstyret 
bil. Det gør ikke noget, at den har fået 
nogle skrammer, eller ikke virker, bare 
både bil og fjernbetjening er der.  

Hilsen Emil, 6. klasse, Tlf. 61330924 

Violin sælges  
¾ violin i god stand til salg, med nyere 
violinkasse, bue og skulderstøtte. Prisen 
taler vi om, men omkring 2500-3000 kr.  

Giv et bud. Kh. Dorte, mor til Jerrik i 2. VG  

Tlf. 51272228  dorte@kildevaeldet.dk 

Ps: Hvis I vil se den før køb, kan vi mødes 
på skolen en dag evt. sammen med 
violinunderviser. 

 
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. Øvrige:  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. Den 
udkommer så vidt muligt hver onsdag, undtagen 
i skoleferierne.  

Profil - fortsat 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD OM 
DIG? Der er nok ikke så mange der ved at min 
biologiske far var fra Irland og at jeg er 
adopteret af min nuværende far. Og at jeg er 
flyttet ca. 25 gange i mit liv. Der er nok heller 
ikke så mange der ved at jeg har 
snorkeldykket med små hajer, rokker og 
søslanger i Ægypten.  

HVAD VAR DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? Jeg 
kunne godt lide de fleste skolefag, især 
gymnastik, historie, drama og alle de 
kunstneriske fag. Jeg var ikke så vild med 
fysik og kemi og var vist lidt doven i de fag 
(undskyld til Poul Petersen, som var min 
lærer på Nordskolen). 

HAR DU EN HOBBY ELLER SPORT? Jeg går tit 
på museum og ser kunstudstillinger og så er 
jeg lige startet på cirkeltræning sammen med 
min ene datter. Ellers har jeg ikke rigtig tid til 
hobbyer. Jeg bruger min fritid sammen med 
gode venner og familie. Og går tit tur ved 
vandet syd for Århus.  

DIN YNDLINGSLEG ELLER –SPIL? Jeg elsker 
Bezzerwisser. Trivial Pursuit, Tegn & gæt og 
den slags. Og så har jeg spillet bordcurling 
med min familie i juleferien. Det var ret sjovt! 
Jeg kan godt lide spil og lege. 

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? violin 

HVAD ER DET BEDSTE VED STEDET HÉR? At 
både børn og voksne har det så godt her. Her 
er en helt særlig atmosfære af ro, livsglæde 
og samhørighed.  

HVAD ER DET VÆRSTE? At vi har for lidt 
plads. Jeg drømmer om at få et stort, dejligt 
og lunt atelier at male og tegne i sammen 
med eleverne. Og så alt det mudder hele 
vinteren... det er hårdt for mine sko! 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET TIL 
ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU SÅ 
TAGE HEN? Til Machu Picchu i Peru og 
vandre i Andebjergene med lamaer. Og så et 
smut til New York på vejen hjem.  

 HAR DU ET YNDLINGSSTED HER PÅ 
SKOLEN/BØRNEHUSET/AUDONICON? Jeg 
holder meget af den lille veranda udenfor 
malebarakken om sommeren, med blomster 
i alle farver og arbejdsomme elever. 

 

 

 

Ugens flyverprofil   v/Stig 
   
 

 

 

  
 

   Sidse Camilla Turvey Aaes 

Jeg er klasselærer i 6. klasse og faglærer 
i tegning og håndarbejde. Og så 
underviser jeg i kunst- og kunsthånd-
værkfag, engelsk, arkitektur og historie i 
overskolen. Jeg har selv gået på både 
folkeskole og Steiner Skole, og gik ud i 
1988. Og så har jeg læst kunsthistorie og 
litteratur på Universitetet i Århus. Før 
jeg kom her arbejdede jeg med kultur for 
børn og unge i Århus. 

Jeg er født 1. august 1969 i København, 
på Øresundshospitalet. Min mor lå på 
afdelingen for enlige, ugifte mødre. Vi 
boede et par år i København og så 
flyttede vi til Ribe, mødte min adoptivfar 
og jeg fik en lillesøster, Mette. Senere 
flyttede vi til Als i Sønderjylland, og da 
jeg blev 10 år flyttede vi til Århus, hvor 
jeg (næsten) har boet siden...  

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i en hyggelig 
lejlighed på Frederiksbjerg i Århus 
sammen med min datter Ida, der er 17 
år. Vi har haft en hamster, der er død, og 
nu skal vi have en kat. Min ældste datter 
Emilie på 20 år er flyttet hjemmefra. Hun 
bor sammen med Oliver, som hun mødte 
i 12. klasse her på skolen.  

HVAD ER DIN LIVRET? Jeg elsker sushi. 
Og så kan jeg godt lide indiske retter, 
italiensk is og min fars danske julemad.  

DIN YNDLINGSMUSIK? Jeg er meget glad 
for musik og hører mange forskellige 
genrer efter mit humør. Jeg holder meget 
af klassisk musik, jazz, rock, god pop og 
nogle gange også folkemusik. Jeg bryder 
mig ikke om techno og dansktoppen... 
Jeg kan rigtig godt lide at høre livemusik 
til koncerter, fx i Domkirken eller på 
jazzfestival.  

DIN YNDLINGSBOG? Hmmm... der er 
mange. Men en jeg holder særligt af er 
"Sønden for grænsen og vesten for 
solen" af den japanske forfatter Haruki 
Murakami. Jeg holder også meget af den 
danske digter Naja Marie Aidt.  

DIN YNDLINGSFILM? Igen... der er 
mange. Den film der nogensinde har 
gjort størst indtryk på mig, er ”The Deer 
Hunter”, som jeg så da jeg var ung. I 
nyere tid synes jeg filmen ”The good 
heart” og ”De urørlige” er gode film, der 
fortæller noget interessant om 
mennesker i vores tid. Jeg elsker også 
sjove film og ser nogle gange serier 
sammen med min datter.  

Gåden: I cirkus 

En kannibalfamilie var i cirkus. Men da 
de kom hjem, sagde børnene: ”Vi kunne 
ikke lide klovnene”. Hvorfor kunne de 
ikke det?  

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk, så vinder du måske! 

Tip. Gåden har jeg fundet på en engelsksproget 
hjemmeside for IT-udviklere. Måske giver den 
mere mening på engelsk! 

Løsning sidste uge: 12 profiler var født i 
udlandet, fordelt på 10 lande. 

Vinder uge 12: Lauge, 3. klasse      /Stig 

  

Ugens Citat:   
”Pessimister er dog de mærkeligste tåber. 
De tror på noget andet end hvad de håber” 

 Piet Hein: ”Gruk” 
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