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Høstmarked 
 
Af Oliver Wolgast 
Lørdag, den 01-09 inviterede 
Levefællesskabet Hertha til det 
a rlige høstmarked, og som altid var 
der mange besøgende. TV2 
Østjylland beretter, at der var ca. 
1000 besøgende. 
 

 
 
Høstmarked giver mulighed for at 
kigge lidt bag ved kulisserne og 
lære om livet pa  Hertha. 
Herta har f.eks. sit eget mejeri, hvor 
de 500 liter mælk som Herthas 
køer hver uge producerer bliver 
brugt til at lave ga rdmælk, 
minimælk, piskefløde, tykmælk og 
creme fraiche. 
 

 
 
Man kunne ogsa  kigge forbi 
gartneriet, hvor der arbejder en 
gartner og 3-5 
udviklingshæmmede efter 
biodynamiske principper. 
 
Pa  Cafe  Ingefær eller i 
Pandekagehuset var der 
mulighed for at fa  sig lidt mad. 
Til børnene var der dukketeater 
og senere blev ’Jeppe pa  bjerget’ 
opført. 
 
Levefællesskabet i Herskind har 
eksisteret siden 1996. Udover 
mejeriet og gartneriet omfatter 
fællesskabet ba de jordbrug, 
frokostcafe , bageri, boder og 
heste. Det hele passes af 
udviklingshæmmede. 
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Lidt flyver 

historie
Af Oliver Wolgast 

 

 

 

Siden 2013 har Stig B. Bahnson været den 
drivende kraft bag ved Fællesflyveren – 
der i begyndelsen hed Fredagsflyveren. I 
tidens løb har Stig sta et for omkring 120 
udgaver.  
 
Vores skole lever af, at alle forældre 
støtter op om skolen med stort og sma t, 
men det er næsten lige sa  vigtigt, na r man 
pa tager sig ansvaret for en opgave, at der 
kommer et tidspunkt, hvor man fa r lov til 
at give stafetten videre. Den stafet har Stig 
nu givet videre til mig, og jeg sta r fra nu af 
som ansvarlig for Flyveren.  
 
Der er ikke planer om de store ændringer 
– altsa  pa  nær, at I fremover meget gerne 
ma  sende artikler, billeder mm. til mig i 
stedet for Stig. Jeg har oprettet en ny gmail 
adresse:  
 
faellesflyveren@gmail.com 
 
Jeg håber, at I fortsat vil støtte op om 
Fællesflyveren og glæder mig til at 
modtage jeres bidrag i det nye skoleår! 

Jeg har fået Stig til at se lidt tilbage på 
hans tid som Flyver redaktør: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fællesflyveren (FF): Hej Stig, hvem havde 
egentlig ideen til Fællesflyveren i sin tid? 

Stig: Det var Kirsten Rowley. Hun udgav 
det første nummer i påsken 2013. Kirsten 
havde set ”The Friday Flyer” på St. 
Michael’s School i England og syntes, at 
det ville være en god idé at lave en 
”Flyver” i Skanderborg, der både 
omfattede skolen, Audonicon og 
Børnehuset Babuska. Efter sommerferien 
2013 flyttede Kirsten tilbage til England 
og jeg tog over.  

FF: Kan du huske, hvad der stod i din første 
Flyver? 

Stig: Ja, det kan jeg godt. Den var lidt 
primitiv, men havde allerede mange af de 
elementer Flyveren har i dag, såsom 
profilen eller gåden. Der var også ugens 
tegning, som nu er godt på vej til at blive 
årtiets tegning i stedet for. 

FF: Var der en udgave du var særlig stolt 
over? 

Stig: Ja, jeg havde engang lavet en forside, 
hvor der stod noget om sport, om Rudolf 
Steiners holdning til teaterkritik og lidt 
om et eller andet videnskabeligt emne. Så 
på den måde symboliserede artiklerne 
viljen, følelsen og tanken. Den udgave var 
jeg godt tilfreds med. 

FF: Var der også én, du ikke synes var så 
vellykket?  

Stig: Ja, jeg kan huske en udgave, hvor jeg 
havde samlet de bedste svar fra ”hvad 
synes du er det værste ved skolen”, der er 
et af spørgsmålene i profilen. Selvom jeg 
skrev lidt om intentionen ved siden af 
samlingen, virkede det lidt mærkeligt. 

FF: Har der nogensinde været tilfælde af 
censur? 

Stig: Ja, det har der været af og til. Vi 
holder lidt øje med, når artiklerne bliver 
for personlige eller for private, men for 
det meste printer vi det, vi får tilsendt. 

FF: Til sidst – Har du et godt råd til mig?  

Stig: Det ved jeg ikke rigtigt, Flyveren skal 
være for alle, altså forældre, børn, 
Audonicon, lærer, pædagoger og ansatte, 
så den må gerne indeholde artikler, der 
går udover hvad der skete i skolen i sidste 
uge – og så husk, at din nattesøvn er 
vigtigere end at bruge timer på at lave 
Flyveren! 

FF: Tak, Stig! :-) 
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Nyt skoleår i overskolen 
Af Lars Thetmark og 2.g 

 

Vi er i år en masse nye og gamle elever 
samlet i 2. vg. Nogle har altid gået her, 
nogle har været væk i et år og andre er 
helt nye. Vi har dog på trods af mange 
nye ansigter hurtigt fundet et fællesskab 
og et godt arbejdsmiljø. Måske fordi alle 
har valgt at prioritere klassen og skolen, 
og har lyst til at være her. Vi har på 
skolen et meget alsidigt skema med både 
kreative og boglige fag, og alle har på 
denne måde en mulighed for, at gøre 
noget de er gode til, og være dem de er. 

 

“Selvom vi kender hinanden på kryds og 
tværs, er det alligevel en helt ny 
sammensætning, og det er blevet en helt 
ny klasse” (Sara Pedersen)  

“Jeg kom tilbage, fordi jeg følte en form for 
hjemve. Da jeg gik på en anden skole, 
savnede jeg kreativiteten og den dybere 
mening med de fag, vi har her og det fælles 
engagement for det, vi lærer. Men nu er 
jeg hjemme” (Erik Buchreitz)  

I løbet af næste uge tager vi, sammen 
med 1. vg. og 8. klasse, på vores årlige 
ryst-sammen-tur til Tunø, for netop at 
blive rystet sammen. Vi glæder os til at 
lære de andre klasser godt at kende, 
forhåbentlig i godt vejr, og ser frem til 
det kommende år. 

 

Billede: 1. klasse på første skoledag 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til 
faellesflyveren@gmail.com  eller brug 
forældre-intra eller sms 24 42 92 83. Relevante 
privatannoncer medtages gratis i det omfang, 
pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Oliver Wolgast . Øvrige:  Stig Bredholt Bahnson, 
Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, 
Lars Thetmark 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. 
ferier. 

Quiz: Fransk gave til USA 

For mere end 150 år siden pakkede man i 
Frankrig flere hundrede kasser og sendte 
dem til USA per skib. Kasserne indeholdte 
en gave fra Frankrig til USA. Hvad var 
gaven? 

Svar til faellesflyveren@gmail.com, så 
vinder du måske! 

OpslagsTavlen 
 
Audonicon: 

 

 

Skolen: 

Kender du et barn, der fortjener at gå på 
en skole, hvor nærvær, faglighed og 
tryghed står i centrum? 

Vi har stadig ledige pladser i 1., 3. og 5. 
klasse. 

På Rudolf Steiner Skolen bliver man 
undervist i de samme fag om i 
folkeskolen, men man lærer så meget 
mere. 

Send en SMS på 29 89 69 08, hvis du 
kender én, der har lyst til at blive ringet 
op og høre mere. 

Ugens flyverprofil    
 
 
   
 

 

 

  
 

    

 Siena Hannah Jakobsen Legg 

 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN?                                       
Jeg går i 5. klasse, og er søster til Eliza i 7. 
klasse. Jeg har også to kusiner og en 
moster i Babuska. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT Jeg er 
født 3. juli på Silkeborg sygehus og er 11 
år. 

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Herskind i 
Hertha Levefællesskab  

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? Radio 
musik 

DIN LIVRET? Jeg elsker mexicansk mad 
men kan lide det meste mad.  

DIN YNDLINGSFILM? Jeg elsker at se 
serien "Hænderne endnu mere fulde" 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? 
Engelsk. 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 
NOGET SPORT?  I min fritid går jeg til 
ridning og svømning. 

SPILLER DU ET INSTRUMENT?               Jeg 
spiller cello. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Gode venner. 

HVAD ER DET VÆRSTE VED SKOLEN? 
Uvenner og de lange dage. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET 
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU 
SÅ TAGE HEN? Hvis jeg kunne rejse, 
hvorhen jeg ville, ville jeg rejse til 
Boaboa. Fordi det ligner paradiset. 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE 
EFTER SKOLEN? Det eneste jeg ved er, at 
jeg kunne tænke mig at arbejde i et 
servicefag. 
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