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UGENS CITAT
”De bedste ting jeg har i
mit liv koster ingenting.
Det er helt tydeligt, at det
mest kostbare vi alle har,
er tid.”

Steve Jobs,  1955-2011

FREDAGSGÅDEN
Svar på sidste uges gåde er:  En svamp! 
(Jeg har huller i toppen og bunden og i begge
sider, alligevel kan jeg holde vand. Hvad er
jeg?)
Fredagsgåden holder sommerferie og fortsæt ‐

1. hjælp på skolen

Tirsdag d. 24 juni lavede hele skolen 1.hjælp. Alle elever var meget engagerede og glade, der var en
utrolig god stemning hele dagen. Vi gik i gang kl. 8.30 og arbejdede indtil der blev ringet længe med
klokken, da var der nemlig rundstykker og smoothies til alle. Tak til firmaet Innocent som var så ven‐
lige at donere Smoothies til os. Og tak til Birthe Fredslund som kom med smør og syltetøj og til Rema
1000 i Skåde som senere forsynede os med lækker frugt, som de store elever havde skåret ud. Vi
nåede også at få Martin til at lave en dejlig fællessang med os alle sammen. Formålet er ikke kun at
lære førstehjælp, men også hele det sociale felt der ligger i at vi laver noget sammen. Der dukkede
en journalist op fra Lokalavisen, så måske kan I få billeder at se fra dagen. Dejligt at kunne føle så
meget velvilje på skolen.

Steiner-skolens idé
Rudolf Steiner‐skolerne rundt om i verden,
er  idag  genstand  for  en  stadig  voksende
opmærksomhed. Der findes Rudolf Steiner‐
skoler i alle vestlige lande og nu også i øst‐
landene,  i  Nord‐  og  Sydamerika,  i  Afrika,
Indien,  Japan, Australien og New Zealand.
Her i Danmark er der 16 skoler fordelt over
hele  landet.  Rudolf  Steiner‐skolens  idé  er
vokset frem af den åndsretning, som kaldes
antroposofi ‐ visdom om mennesket.
Man  vil  med  rette  kunne  tro,  at  det
udelukkende er en  skole  for de børn, hvis
forældre  er  tilhængere  af  det  antro‐
posofiske  livssyn.  Det  har  aldrig  været
tanken. Rudolf Steiner‐skolens mål er helt
igennem alment, og der modtages elever fra
hjem med de forskelligste trosretninger.
Fordomfrit  tænkende,  varmt  følende,
moralsk handlende mennesker er vist hvad
vi  alle  ser  som  pædagogikkens  egentlige
mål. 
Rudolf  Steiner‐skolens  idé  ligger  først  og
fremmest i metoden, som er begrundet i  en
dybere indsigt i menneskenaturen, og frem
for alt i barnets natur og udvikling.
Et stigende antal lærere i de offentlige skol‐
er, navnlig  i Schweiz og  i Sverige har taget
adskillige af Rudolf Steiners metoder i brug.
Mere end i nogen anden pædagogik står og
falder  undervisningen  i  en Rudolf  Steiner‐
skole med  lærerens  aktivitet  og  sindelag,
med hans vilje til metodisk selvskoling. Det,
den enkelte lærer er i stand til at gøre ud fra
sig selv, det er og bliver alle Rudolf  Steiner‐
skolers  virkelige  grundlag,  muligheder  og
dermed også  begrænsninger.

Uddrag fra hjemmesiden for
Rudolf Steiner Højskolen for

Opdragelseskunst



1.  Navn: Kirsten Hartvig Rowley 
2.  Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg er mor til Emilie i 1./2. klasse og medlem
af skolebestyrelsen og ansvarlig for Fredags‐
Flyveren, indtil nu! ‐ Stig Bahnson overtager
efter sommerferien.

3. Hvor og hvornår er du født: Jeg er født på
Kjellerup sygehus, den 27. maj 1959

4. Hvor bor du nu: Jeg bor i Træden, i det der
er tilbage af en 300 år gammel gård, 
sammen med Nic og Emilie, vores to hunde
Pixie og Patsy, katten Ingolfine, 4 høns, 
der hedder Snehvide, Lakrids, Putte og Nutte,
og en hane der hedder Colonel Saunders.
Hønsene blir nok snart til flere, for Snehvide
er i gang med at ruge på en bunke æg. Det
er et dårligt tidspunkt, for vi skal snart flytte!

5. Hvad er din yndlingsmusik: Pierre Bensusan
og Pat Metheny. Og så elsker jeg et stykke
Nic har komponeret, det hedder Les Tres
Estelles og er inspireret af udsigten hvor vi
boede i Pyrenæerne. Min yndlingssalme er 
“Op al den ting” af H.A. Brorson.

6. Hvad er din livret? Artiskokker
7. Hvad er det bedste du har læst, set i 

biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Den bedste bog jeg har læst for nylig var
“Awaken Your Chakras” af Margaret Ann
Lembo. Emilie og jeg har lige set den nye
legofilm, som er virkelig morsom. Jeg ser ikke
ret meget fjernsyn, bortset fra vejrudsigten
eller programmer jeg vælger at se når det
passer mig på min iPad. ‐ især når jeg laver
aftensmad (hvis ikke der er vejrudsigt :‐).

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg var udenlandsdansker i over 20 år. Inden
jeg rejste pønsede jeg på at blive økologisk
landmand, så jeg har både malkebevis og
traktorkørekort.

9. Har du en hobby: Bjergvandring, og alt 
hvad der har med naturen at gøre.

10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Nic og Emilie og jeg kører ofte langt i bil, og
så er vi nødt til at opfinde nye lege for ikke
at kede os alt for meget. For tiden leger vi
“mit navn er Bent”. Mit yndlingsspil er skak.

11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: Pædagogikken  

12.Hvad er det værste? Dårlig kommunikation
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:

Jeg kan godt lide det. Første gang var jeg
alene, og da flyveren holdt op med at stige
så motoren holdt op med at larme, troede 
jeg den var gået i stå. Jeg var lige ved at sige
det til kaptajnen!

Det sker ...
JUNI
Fredag d 27.

Skolen Afslutningsfest i børnehave
klassen

14.00 Babuska Sommerfest med forældre
Lørdag d 28.
10.05‐12 Skolen Sommerafslutning

Mandag d 30. juni til og med søndag d 17. august
holder skolen sommerferie

UGE 28, 29 og 30 holder Babuska sommerferie

AUGUST
Mandag d 18.
8.05 Skolen 1. skoledag for alle undtagen

1. klasse
Tirsdag d 19.
8.05 Skolen 1. skoledag for 1. klasse
Onsdag d 20.
19‐21.30 Skolen Bestyrelsesmøde

UGENS FLYVER-PROFIL

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

Vi har et stort udvalg af antroposofisk 
l i tteratur (også på tysk og engelsk),
trælegetøj, kort og lys, æteriske olier, papir,
farver, krystaller, økoslik, Weledaprodukter
og mange andre spændende ting. 
Kom selv og se :-). 

Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14

+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk 

www.audoniconsbogsalg.dk

ØKO-MARKED IDAG!
ved østgavlen af skolens hal

FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt
‐ gedekød, pølser og gedegouda 

HERTHA - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐

hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER

Vi har også glutenfrit brød

BLOKFLØJTE SÆLGES
Barocke griffweise, prima student,
meget fin stand og næsten som ny. I
flot etui med lynlås, renser oa. Brugt få
måneder.

Prisforslag kr. 250,00
Kontakt Jette 27304458 
eller jette@jetteshave.dk

Hvad er Byggefonden?
Fra tid til anden er der nogen der spørger: 
Hvad er Byggefonden? Her en kort forklaring:
Byggefonden blev oprindelig stiftet i Århus for
at støtte skolebyggerierne der. Senere opstod
et  tilsvarende  initiativ  på  Sjælland,  og  man
blev enige om at udvide den eksisterende fond
til at være landsdækkende. I dag har fonden en
bestyrelse med repræsentanter fra forskellige
skoler.
Formålet med fonden er at indsamle penge til
bygninger mm. på landets Rudolf Steiner‐skol‐
er.  Fondskonstruktionen  medfører,  at  alle
bidrag er fradragsberretigede overfor SKAT.
På vores skole opfordrer vi alle familier til at
give  et  fast  månedligt  beløb.  Samtidig  er
skolepengene sat lidt lavere end egentlig nød‐
vendigt. Heldigvis har der gennem årene været
god opbakning til ordningen, hvilket betyder,
at fonden har kunnet udbetale mere end 5 mil‐
lioner  kr.  til  vores  skole  ‐  beløbet har  været
helt afgørende for skolens eksistens.
Lørdag  var  jeg  til  bestyrelsesmøde  i
"Byggefonden  for  Rudolf  Steiner‐Skoler"  i
Odense.  Her  blev  der  orienteret  om  de  nye
regler,  som  skal  opfyldes,  for  at  indbe‐
talingerne til fonden kan forblive fradragsber‐
retigede.  Primært  skal mindst  100  personer
indbetale  mindst  200  kr.  hver  pr.  år.  Vil  I
hjælpe fonden med at opnå dette, kan I dele
de  indbetalte  beløb  mellem  to  forældre,  i
stedet  for  at  fradraget  ‐  som  tidligere  ‐  kun
gives til den ene.
Udover at støtte vore bygninger, har  fonden
også givet et godt bidrag til solcelleanlægget.
Jeg var lige forbi anlægget søndag eftermiddag
og aflæste den samlede produktion,  som nu
har rundet 8.000 kWh. Hvis samme mængde
strøm  skulle  laves på  et  kulkraftværk,  skulle
der afbrændes knap 3  tons kul  ‐ hvilket ville
have udledt næsten 7 tons CO2.
Samtidig betyder det, at  skolen har  tjent ca.
16.000  kr.  på  solstrålerne,  og  sommeren  er
oven i købet kun lige begyndt...

På vegne af Skoleforeningen,
Ulrik Nejsum Madsen 

(forælder i diverse klasser) 

KORREKTION !
I forbindelse med skolens sommerafslutning
imorgen lørdag d. 28. juni, er der annonceret et
forkert tidspunkt i lokalavisen. 
Sommerfesten foregår fra kl 10.15 til ca. kl. 12


