
                         

    

     

       

  AUDONICON - En smuk, hvid, 
Med sit monumentale præg og sine svungne linjer rejser 

forbipasserende til at stoppe op og komme nærmere

smukke og særprægede bygning blevet til virkelighed

Og hvad rummer den egentlig i dag??? Det vil flyveren s

Nu på lørdag kan du opleve en TANGOKONCERT
*citat fra audonicon.dk

Kultegning i 7/8. klasse I 7. og 8. klasse har vi startet skoleåret med at tegne 

med kul. Kul er meget vanskeligt at arbejde med, da det let tværer ud og kræver stor disciplin fra 

eleverne. Vi er startet med at øve skraveringstegninger, for at få en fornemmelse af kullet og 

dets muligheder, og herefter har eleverne tegnet bjerglandskaber, der er 

skraveringer, som de har arbejdet videre på med lys og skyggevirkninger.

Til sidst har vi arbejdet med at "tvære" kullet ud med pegefingeren 

bløde og udviskede kanter, der gør billedet mere færdigt.

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner 

HUSK HØSTFEST I 

SFO’EN I DAG!!

                       

HVORFOR NU 

OM Bjørnetjeneste
krokodilletårer OG
svineheld

Er bjørne særlig flinke til at hjælpe andre? 
Har krokodiller let til tårer? Og er sv
heldige (det kan i hvert 
danske slagtesvin!) Hv
disse sære udtryk, og hvor kommer de fra

En bjørnetjeneste er en tjeneste, som er 
velment, men som skader, mere end den 
gavner. Udtrykket stammer fra La 
Fontaines
hvor bjørnen vil jage en flue væk fra sin 
vens hoved ved at kyle en stor sten efter 
den. Med fatale følger for vennen!

At græde k
hykleri, hvo
man i virkel
(typisk når det går skidt for andre). 
Udtrykket stammer fra den gamle folketro, 
at krokodillen kunne græde som et barn 
for at lokke mennesker til, som den så åd.

Svineh
held. Sindbilledet på svineheld er Anders 
Ands utålelige 
kan udtryk
”det heldige svin
person
at den ringeste skytte i skyde
før i tiden fik et svin i trøstepræmie, altså 
nærmest 

Kilder: Nudansk ordbog, 
fabler, ordnet.dk

Ugens	Citat:

”Menneskehjertet elsker og længes efter 
geometriske figurer

Karen Blixen: Den afrikanske farm

Fredagsgåden

Hvad gør hønen, når den fryser?


Svar på sidste uges gåde

måned

begynder, sættes uret en time tilbage, så 

måneden altså bliver en time længere!

hvid, forunderlig fugl…
er rejser Audonicon sig, og ansporer den 

forbipasserende til at stoppe op og komme nærmere*. Men hvordan og hvorfor er denne 

blevet til virkelighed i en forstad til Skanderborg? 

Det vil flyveren se nærmere på i kommende numre…          

TANGOKONCERT i Audonicons sal, læs mere på bagsiden!          

I 7. og 8. klasse har vi startet skoleåret med at tegne 

med kul. Kul er meget vanskeligt at arbejde med, da det let tværer ud og kræver stor disciplin fra 

eleverne. Vi er startet med at øve skraveringstegninger, for at få en fornemmelse af kullet og 

uligheder, og herefter har eleverne tegnet bjerglandskaber, der er opstået på baggrund af 

ger, som de har arbejdet videre på med lys og skyggevirkninger.

Til sidst har vi arbejdet med at "tvære" kullet ud med pegefingeren - meget forsigtigt - for at få 

bløde og udviskede kanter, der gør billedet mere færdigt.       /Sidse C. Sørensen, tegnelærer

Morgensang næste uge:

” Skønne september”

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner 3. årgang, Nr.

Nogle få af de mange spændende vinkler og 

detaljer på Audonicon (indviet 1983/1989)

                            

HVORFOR NU DET??? 

BjørnetjenesteR,
krokodilletårer OG
svineheld…

Er bjørne særlig flinke til at hjælpe andre? 
Har krokodiller let til tårer? Og er svin 
heldige (det kan i hvert fald ikke være de 
danske slagtesvin!) Hvad er meningen med 
disse sære udtryk, og hvor kommer de fra?

En bjørnetjeneste er en tjeneste, som er 
velment, men som skader, mere end den 
gavner. Udtrykket stammer fra La 
Fontaines fabel ”Bjørnen og gartneren”, 
hvor bjørnen vil jage en flue væk fra sin 
vens hoved ved at kyle en stor sten efter 

n. Med fatale følger for vennen!

At græde krokodilletårer er et udtryk for 
hykleri, hvor man beklager noget, som 
man i virkeligheden er godt tilfreds med 
(typisk når det går skidt for andre). 
Udtrykket stammer fra den gamle folketro, 
at krokodillen kunne græde som et barn 
for at lokke mennesker til, som den så åd.

Svineheldet er det uventede og ufortjente 
held. Sindbilledet på svineheld er Anders 

utålelige fætter Højben. Umiddelbart 
kan udtrykket opfattes som misundelse af  

heldige svin”, den ”svinsk” heldige 
person. Men oprindelsen kan måske være, 
at den ringeste skytte i skydekonkurrencer 
ør i tiden fik et svin i trøstepræmie, altså 

nærmest en slags ”held i uheld”…                    

Nudansk ordbog, La Fontaines samlede 
, ordnet.dk

Ugens	Citat:

Menneskehjertet elsker og længes efter 
geometriske figurer”.

Karen Blixen: Den afrikanske farm

Fredagsgåden

Hvad gør hønen, når den fryser?


Svar på sidste uges gåde (”længste 

måned”): Det er oktober - når vintertiden 

begynder, sættes uret en time tilbage, så 

måneden altså bliver en time længere!

3. årgang, Nr. 6 26.SEPT.2014



KENDT ansigt forlader sfo’en
Her sés ”Jes” på vej til at nyde sit otium et 
fredeligt sted. Heldigvis 

Håndarbejde i fjerde
Håndarbejde er et fag, hvor der arbejdes med 
hænderne hele skoletiden igennem. For 
mange elever bliver det yndlingsfaget, der er 
ofte plads til lidt mere snak på kryds og tværs 
og en slags "Bindstouw
hos børnene. 
Her er det Gorm, der som den eneste i klassen 
har lært at brikvæve, og snart kan lære det fra 
sig.

MERE om SOLSIKKER
I torsdags blev 

Solsikkerne er kerner fra sidste års høst og vi vil 

også denne gang tage kerner fra (

og plante igen næste år. Denne gang høstede vi 

sammen den længste af solsikkerne og siden blev 

klassen delt i små hold som hver is

målte deres lille portion. 

og den mindste 90 cm. De indsamlede data bliver 

gemt til næste matematikperiode. Der kan 

gemme sig alle slags matematiko

Hovederne ligger i klassen og skal studeres lidt 

nærmere i

denne måde kan tal og mål blive en  spændende 

og relevant del af undervisningen. 

-Solsikke

DEADLINE: Har du noget, du vil have med

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!    

UGENS flyverPROFIL

Navn:		Stig	Bredholt	Bahnson

Hvad	laver	du	i	RSS/Babuska/Audonicon:

Far	til Kasper	i	mælkebøtten	og	Emil i	4.	kl,

kasserer i	skolebestyrelsen	og	sidst, men	

ikke	mindst, redaktør	af	fredagsflyveren.

Hvornår	er	du	født:		29.	juli	1964 i	Esbjerg									

Hvor	bor	du	nu:		Egholmsvej,	 Skanderborg

Hvad	er	din	livret:	For eksempel et par af 

Alidas gedepølser med stuvet hvidkål og en 

salat med små fine tomater til

Yndlingsbog: Trolddomsbjerget	af Thomas	

Mann,	”Der	leere	Spiegel” af	J. van de 

Wetering. Og Simenons Maigret-bøger.

Yndlingsfilm? ”Blues	Brothers”

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

Jeg	har	være	jord- og	betonarbejder	i	5	år,	

kørt	kran	og	gummiged	(uden	bremser). Jeg	

har	stedsans	som	en	brevdue	- og	ingen	GPS.

Hobby? Sangkor,	ski,	tyske	vinetiketter

Yndlingsleg	eller	–spil? Gemmeleg!

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?At	der	

er	så	mange	gode	følelser	og	så	meget	

engagement	omkring	skolen	og	børnene!			

Og	det	værste? Når	folk	bliver	religiøse!																	

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Jeg	vil	hellere	på	

svampetur	med	familien	- jeg	hader	at	flyve!

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere? Det	har	virkelig	

glædet	mig,	at	folk	har	taget	så	pænt	imod	

min	personlige	version	af	”flyveren”,	og	at	så	

mange	har	bidraget	med	godt	stof	til	den!

Er	det	ikke	lidt	ubeskedent	selv	at	være	

flyverprofil? Jeg	er	faktisk	enormt beskeden,	

men	den, jeg	havde	spurgt,	sprang	fra…

Hvordan	bliver	man	egentlig	flyverprofil:

Det	gælder	virkelig	om	at	kende	de	rigtige	

mennesker!  - Nej,	man	spørger	bare	mig!

KENDT ansigt forlader sfo’en
Her sés ”Jes” på vej til at nyde sit otium et 
fredeligt sted. Heldigvis ikke den rigtige Jes! 

Håndarbejde i fjerde
Håndarbejde er et fag, hvor der arbejdes med 
hænderne hele skoletiden igennem. For 
mange elever bliver det yndlingsfaget, der er 
ofte plads til lidt mere snak på kryds og tværs 
og en slags "Bindstouw"-stemning kan opleves 
hos børnene. 
Her er det Gorm, der som den eneste i klassen 
har lært at brikvæve, og snart kan lære det fra 
sig.                                                     /Karin, 4. kl.  

MERE om SOLSIKKERNe …
I torsdags blev 4. klasses solsikker høstet og målt. 

Solsikkerne er kerner fra sidste års høst og vi vil 

gså denne gang tage kerner fra (nøje udvalgte) 

og plante igen næste år. Denne gang høstede vi 

sammen den længste af solsikkerne og siden blev 

klassen delt i små hold som hver især høstede og 

målte deres lille portion. Den længste var 326 cm 

den mindste 90 cm. De indsamlede data bliver 

gemt til næste matematikperiode. Der kan 

gemme sig alle slags matematikopgaver i dem!

Hovederne ligger i klassen og skal studeres lidt 

nærmere inden vi udvælger næste års kerner. På 

denne måde kan tal og mål blive en  spændende 

og relevant del af undervisningen.    

/Karin, 4. kl.

                
lsikke-parade!

ARBEJDE TILBYDES:

Kære alle på Steinerskolen!!

Vi i 2. Videregående skal til at samle penge 

ind til vores kunstrejse i 3. videregående, og 

vil derfor gerne arbejde for dem.

Vi tilbyder:  

huslige ting, børnepasning, servering (til 

f.eks. fester) osv.

Hvis I har brug for en hjælpende hånd, kan vi 

kontaktes på tlf. 

50240287 (Mirko)

PS. Sig det gerne videre til din nabo :)

De venligste hilsner fra 2. videregående

Rudolf Steiners liv 

Foredrag 
Rosenvangs Allé 251, 

Rudolf Steiner
situation
vej, oplevede han, at tiden havde brug for en 
kulturel fornyelse til overvindelse af tidens 
materialisme og nyttefilosofi

Audonicon

Koncert

Lørdag den 

MTQ består af Clara Richter

Andreas Borregaard på ac

Sørensen på guitar, Anne Holm

klaver og Jesper Ege

fem musikere bærer alle en stor lidenskab for 

tangomusikken og ensemblet har eksis

siden 2001. Efter deres CD debut i 2006 blev 

de omtalt som en af landets mest markante 

fortolkere af Astor Piazollas Tango nuevo. 

- Se flere arrangementer på www.audonicon.dk



AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13
10-14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
Se www.audoniconsbogsalg.dk

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15 (på skoledage) for østenden
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød,
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

RETTELSE
Alidas børns
Ninke, Joris, Moritz og

oget, du vil have med, skal du sende mig det senest mandag på Bahnson@privat.dk

fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

ARBEJDE TILBYDES:

Kære alle på Steinerskolen!!

Vi i 2. Videregående skal til at samle penge 

til vores kunstrejse i 3. videregående, og 

vil derfor gerne arbejde for dem.

Vi tilbyder:  klasserengøring, havearbejde, 

huslige ting, børnepasning, servering (til 

f.eks. fester) osv.

har brug for en hjælpende hånd, kan vi 

tes på tlf. 53250892 (Julie) eller 

50240287 (Mirko)

PS. Sig det gerne videre til din nabo :)

De venligste hilsner fra 2. videregående

Rudolf Steiners liv og virke        

Foredrag 7. okt. i Antroposofisk selskab, 
Rosenvangs Allé 251, Højbjerg:

Rudolf Steiner i samtidens kulturelle 
situation. Da Rudolf Steiner fandt sin egen 
vej, oplevede han, at tiden havde brug for en 
kulturel fornyelse til overvindelse af tidens 
materialisme og nyttefilosofi.

Audonicon-arrangementER:

Koncert med Tango QuinteT

Lørdag den 27. september kl. 15 Entré 100 kr. 

består af Clara Richter-Bæk på violin, 

Andreas Borregaard på accordion, Mikkel 

Sørensen på guitar, Anne Holm-Nielsen på 

klaver og Jesper Egelund på kontrabas. De 

fem musikere bærer alle en stor lidenskab for 

musikken og ensemblet har eksisteret 

siden 2001. Efter deres CD debut i 2006 blev 

de omtalt som en af landets mest markante 

fortolkere af Astor Piazollas Tango nuevo. 

Se flere arrangementer på www.audonicon.dk



AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
www.audoniconsbogsalg.dk eller kik ind!

marked hver fredag
15 (på skoledage) for østenden af 

hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød, ost, mælk, brød, kager osv.
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

RETTELSE til sidste flyverprofil
Alidas børns rigtige navne er: 

, Joris, Moritz og Mirko. Undskyld!

Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


	/                                   /

