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UUGGEENNSS CCIITTAATT
”Det Store er ikke at være
Dette eller Hiint; men at
være sig selv - og dette kan
ethvert Menneske, naar han
vil det.”

Søren Kierkegaard 
(1813-1855)

Rudolf Steinerskolen

STORE
STRIKKEDAG
tirsdag d 18. juni p� skolen, 

i skole-tiden

Alle strikker/h¾kler/syer sm� huer
som i efter�ret bliver solgt af 
firmaet Innocent til fordel for
®ldresagen. Pengene er ¿rem¾r-
ket til ensomme ¾ldre. Det synes
vi er et godt form�l. 

Dagens program best�r af:

strik - pausegymnastik - smoothies
kaffe og rundstykker - pausekor

Alle er velkomne til at v¾re med.

vh Karin Ahlgren og 2.kl 

DDeeaaddlliinnee ttiill nnææssttee nnuummmmeerr eerr 
OONNSSDDAAGG dd 1199.. jjuunnii,, kkll 1188.. 

Send alskens nyheder til kontor@rss8660.dk

I sidste uge besluttede vi at vi ville pr¿ve at
lave vikinge perler. Ingen af os havde pr¿vet
det f¿r, men efter at have l¾st om det, 
t¾nkte vi, at det kunne da ikke v¾re s�
sv¾rt. S� vi kastede os ud i projektet fuld af
mod: Jess skaffede tr¾pinde og savsmuld og
Fernando gravede ler frem fra gemmerne.
Louise og jeg kaldte en gruppe b¿rn sammen
og S� gik vi igang. Der blev trillet og formet,
lavet m¿nstre efter alle kunstens regler og
snart havde vi en hel sk¿n flok af glade b¿rn
der sad og hyggede sig i solen.

Snakken gik livligt og de lod sig inspirere
af hinanden og de perle som vi voksne fandt
p�. Flere af b¿rnene begyndte ogs� at lave
sm� figurer, fantasien var i fuldt flor :-)
Vi var lidt bet¾nkelige ved de sm� ting med
mange kanter og hj¿rner - om de nu kunne
holde i br¾ndingen uden at kn¾kke!
Men vi vovede pelsen.

I g�r var perlerne s� t¿rrede nok til at vi
kunne br¾nde dem. F¿rst skulle de forgl¿des.
Lousie lavede et b�l oven p� nogle kampesten
straks hun m¿dte ind. Da jeg kom en halv
time senere var b�let ved at v¾re klar til for-
gl¿dning. Gl¿der og kul blev skubbet til side
og vi stillede kaged�se og urtepotter ind p� 

Ugen der gik i SFO'en
de varme sten; alle vores fine perle og figurer
l� godt pakket ind i savsmuld heri. Herefter
skovlede vi de varme kul op omkring s� de
kunne varme om sagerne.

Efter en halv times tid byggede vi et stort
b�l op omkring. Alle var meget sp¾ndte og
b¿rnene hjalp med at holde ilden ved lige s�
vi kunne komme op p� de ca. 600 grader.
Efter en time var det tid at se resultatetÉ
Og hvilken overraskelse: INTET af det var g�et
i stykker! :-)

Alle de perler som l� i kaged�sen med
l�g, havde f�et den karakteristiske sorte farve
som man ser p� lert¿j fra jernalderen, meget
smukt, n¾sten s¿lvfarvet sine steder. I de
�bne lerpotter var br¾ningen lys - p� n¾r
den potte, hvor vi til sidst smed friskt gr¾s
ned i potten de sidste 10 minutter. Her kom
der ogs� en m¿rk farve.

Efter et d¿gns afk¿ling lavede vi l¾der-
sn¿rrer til halsk¾der og armb�nd.

Det bliver bestemt ikke sidste gang at vi
skal lave jernalder- og vikingesmykker i b�l :-)
Et par billeder fra oplevelsen her ved siden af:

Kh Susie

PERLETROFÆER
OG
SMYKKER

OVERRASKELSE!

BRÆNDING OG
FORGLØDNNG

SOMMERSOL
Som de fleste ved, er sommersol betegnelsen
for det meget vigtige og v¾rdsatte arbejde,
som skolens for¾ldre laver om l¿rdagen, evt.
s¿ndag, efter afslutningen for at klarg¿re deres
b¿rns kommende klassev¾relse samt nogle af
skolens faglokaler.

Arbejdet best�r mestendels af en grundig
reng¿ring samt muligvis noget malearbejde,
hvis det er n¿dvendigt. Forh�bentlig vil mange
afs¾tte tid til det; s� er det til at overskue, og
det er en god m�de at medvirke til forbere-
delsen af b¿rnenes kommende skole�r p�.

Jeg h�ber ogs�, at klasserepr¾sentanterne
vil koordinere arbejdet i de enkelte klasser; i
begyndelsen af n¾ste uge vil de f� en oversigt
over, hvad vi forestiller os, at der skal laves.

De bedste hilsner, Flemming

I Babuska laver de halmkranse, mens
b¿rnehaveklassen har travlt med at male.

                  



Det sker ...
JUNI
Fredag 14.
10.30 Skolen Den evige Faust
12.30 Audonicon Rudolf Steiner Skolen
19.00 Skolen Den evige Faust
L¿rdag 15.   
10.00 Audonicon Lydhealing v/P.Skytte
11.00 Audonicon P¾dagog seminariet
S¿ndag 16.
10.00 Audonicon Yoga
15.00 Audonicon KOR-koncert
Tirsdag d 18.   
formiddag Skolen STORE STRIKKEDAG
15.30 S¿badet 1.kl bamsepicnic
19.00 Skolen Bestyrelsesm¿de
Fredag d 21.
09.30 Skolen 1. klasses skuespil
14.00 Babuska Sommerfest i b.haven
19.00 Skolen Dimissionsfest for 3vg
L¿rdag d 22.
8.05-12 Skolen Sommerafslutning

1.klasses skuespil
S¿ndag d 23.

Skolen Sommerferie
Fredag d 28.
14.00 Babuska Sommerfest i 

vuggestuen
UGE 28, 29 og 30

Babuska Sommerferie
B¿rnehuset er lukket

JULI
Mandag 1.-fredag 5.

Audonicon Sommerkursus:
Goethes og Steiners
farvel¾re

AUGUST
Onsdag 14.   skolestart

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal

FREDAG KL 12-15 (PÅ SKOLEDAGE)

Gårdbutikken GED & GRØNT
- �rstidens ¿kologiske frugt og gr¿nt

- gedek¿d, p¿lser og gedegouda 

HERTHA
levef¾llesskab for 25 udviklingsh¾mmede 

og 150 ÒnormaleÓ beboere

M®LK - BR¯D - KAGER
Vi kan ogs� levere glutenfrit br¿d

www.puregreen.dk 
F� 10% rabat p� dit indk¿b ved at skrive Babuska i

gavekortfeltet p� check-out siden.

SÆLGES
Trompet m. kasse: 1000 kr
Campingvogn, LMC Munsterland
Luxus 88. P¾n og velholdt m. stort
pentagont Isabella fortelt m. karnap,
toilet, indb. gasvarme + 2 gasflasker
og gasvarmer til fortelt. 5 senge-
pladser. Kun 24.900 kr
(Afdragsordning kan aftales)

Susanne Gorbin, 30733816, 
susannegorbin@hotmail.dk

UGENS FLYVER-PROFIL

1. Navn: Olivia Vestergaard Mathorne
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon: 

Jeg er elev i 6. klasse, jeg startede i 5.kl
sidste �r, den 15. marts.

3. Hvor og hvorn�r er du f¿dt: P� Skejby 
sygehus, d 18. juli, 2000. Vi boede i 
Volb¾k, da jeg blev f¿dt. 

4. Hvor bor du: Nu bor jeg hos min mor p� 
en dejlig g�rd i Fruering (hvor vi har tre 
kaniner, en hund og en skildpadde), og hos
min far p� Gentoftevej i �rhus, lige ved 
siden af Tivoli Friheden :-)

5. Hvad er din yndlingsmusik: 
Dodo and the Dodos, og Adele. 
Jeg spiller selv violin og klaver

6. Hvad er din livret: Majskolber med 
bagte kartofler og hvidl¿gssm¿r, 
gr¾sk salat med feta og tomater,
og lammek¿lle; og b¿f med spejl¾g.
Og lange gr¿nne b¿nner med hvidl¿g.

7. Hvad er det bedste du har l¾st, set i 
biografen eller p� TV for nylig: 
Bagedysten og masterchef. Jeg elsker
madprogrammer, og jeg kunne godt
t¾nke mig, hvis der var hjemkundskab
p� skolen.

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig: 
Jeg har bl�t med gult b¾lte i karate, og jeg
kan k¿re pa girafcykel.

9. Har du en hobby: Klaver, og jeg vil gerne
g� til atletik.

10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Min tr¾hule, trampolin og besserwizzer.

11.Hvad er det bedste ved 
RSS/Babuska/Audonicon: Man er f� i 
klassen. Jeg kommer fra en skole, hvor vi 
var 28! De g¿r tingene p� en helt anden 
m�de her. L¾rerne hj¾lper een, og jeg tror
allerede, jeg har l¾rt mere her, end jeg 
gjorde al den tid jeg gik p� min gamle 
skole. Og s� er lokalerne s� smukke. Det er
en fed skole.

12.Hvad synes du egentlig om at flyve: Jeg 
elsker det! Jeg elsker alt ved det, lige fra at
h¿re min kuffert rulle i lufthavnen til at 
lande et nyt sted. Jeg elsker alt ved det.

VIDSTE DU AT: 
Der er over 1200 Steinerskoler og

2000 Steiner vuggestuer og 
børnehaver i 60 forskellige lande 

verden over?

8. kl. tur til Frankrig
Vi er nu kommet hjem fra en meget vellykket
tur til Ard�che i Sydfrankrig.

En uge boede vi i en gammel landsby helt
nede ved den store flod. En p� alle m�der
b¾redygtig lille landsby, bygget op fra ruiner i
gammel sydfransk stil af frivillige unge. Der
var geder og grise, og alt br¿det og marme-
laden var lavet p� stedet. Eneste adgang var
en snoet sti ned ad den stejle klippeside.

En uge med vandringer og studier i
omr�det, kajak p� den vilde flod, udforskning
af dybe, fugtige huler med smalle passager og
rapelling ned i m¿rket og ude p�
klippev¾ggen. Mad lavede vi selv og vi fik
spillet en masse "Meyer" om aftenen og
hygget os med the og l¾kkerier.

Vi k¿rte i vores egen lejede minibus, s� de
to sidste dage k¿rte vi sydp� til Nimes og
Avignon. P� vejen s� vi Pont d'Arc som I kan
se p� billedet. En naturlig klippebro, hvor 
floden har arbejdet sig gennem klippen.
Imponerende! Vi s� ogs� den store romerske
akv¾dukt, Pont du Gard, og i Nimes den
Romerske Arena. Den st¿rste og bedst
bevarede i verden.

Avignon n¿d vi p� alle m�der. Boede p�
et meget moderne vandrehjem midt i byen,
s� vi var igen helt on-line! Og s� en lang k¿re-
tur nordp� til Lyon, hvor flyet til Billund 
ventede. En meget sp¾ndende tur.

For¾ldre kan se billederne p� skolens
For¾ldreIntra i fotoalbum under Information

Hilsen Mourits og 8. klasse


