
                         

    

3. KLASSE under jorden… familie

3. klasses børn og forældre var i lørdags (25/10) på udflugt til Mønsted Kalkgruber. Først så vi det 
gamle kalkværk, der er et eksempel på den tidligste industri i Danmark. I kalkværket brændtes 
kalkstykkerne fra minen ved 12-1300 grader og kunne derefter benyttes til mørtel. Kalken var fra 
1200-tallet behøvet til kirkebyggerier, men brugtes senere også i landbruget, i den kemiske 
industri og til diverse byggerier.
Efter at have besteget de høje forbrændingsskorstene og set på museumsudstillingen vandrede vi 
ind i minen, hvorfra der er blevet udvundet kalk fra 1200 til 1953. Der er 60 km gange under 
jorden. Jyllands flagermus søger i vinterhi her inde i kalkminens sprækker, hvor de hænger med 
hovedet ned til forårets komme. Minen bruges i dag også som ostelager med sin konstante 
temperatur på 8 grader.
I minen findes underjordiske søer, hvor blinde fisk lever i det klare vand i det dybe mørke. Ved den 
største sø vistes en fin film om livet i kalkgruberne. 
madpakker, og nogle sluttede dagen af med en vandring omkring det åbne kalkbrud udenfor. 

Tak for en dejlig tur!                     Mange hilsner fra Helle Madsen, 

  Audonicon stod færdig i 1983 – uden sal!

SÅDAN BEGYNDTE DET
Da Rudolf Steinerskolen i Skanderborg lukkede dørene op i august 1981, var der tilmeldt 12 
børn til første klasse, og 10 børn til børnehaveklassen. Og der var blevet ansat to lærere: Randi 
Brøndegaard – og Halfdan. Nu var det sådan, at Randi havde et barn i børnehaveklassen, og 
Halfdan havde et i første klasse. Derfor ”byttede” de, sådan at de ikke fik deres eget barn, og 
dermed blev Halfdan lærer for børnehaveklassen. Som sagt begyndte
efter et år var tallet vokset til 19! At være to lærere om en hel, nystartet skole var ikke nemt. Ud 
over at forberede sig til timerne, hvad det faglige angik, måtte de også selv finde frem til den 
antroposofiske tilgang til de enkelte fag, altså den ”steinerske” metode. Holger Mellerup var 
stadig til stede som mentor, men kun, når lærerne selv bad om det. For hvert år kom der en ny 
klasse til, og dermed også en ny lærer. Efterhånden voksede skolen ud af ”kostalden” (den 
nuværende overskole) og den nuværende skolebygning blev rejst, i sin udformning i høj grad 
bestemt af lærernes ønsker. Og samtidig, i løbet af firserne, kom børnehaven til, og Audonicon 
fik den skikkelse, vi kender i dag. Halfdan førte sin børnehaveklasse op til og med syvende, før
han slap den… Og hvad laver Halfdan så i dag? Jo, han optræder blandt andet som fortæller i Ry 
fortællekreds samt som korsanger i Vengkoret. Og når der er lejlighed til det, kommer Halfdan 
og hans kone stadig gerne på skolen og på Audonicon

Tak til Halfdan for historien og til Helle Gewecke

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske

Fotos: Alim
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november

Men hvad be
man lidt latin, 
"novembris", niende. 
september 
december tiende.
De har nok

Navnene stammer fra 
faktisk godt tælle. I den gamle romerske 
kalender var marts 

Så i år 153 f.Kr. fandt romerne på, at det var 
mere praktisk at begynde året med januar, 
hvor den
præsident) tiltrådte sit embed
årstal, op
siddende konsul. Men dermed forsvandt  
meningen med 

Halløjsa, nu har du
igen! Der va

Nej, juli og august hed oprindelig 
(femte) og "sextilis" (sjette). Lige indtil 
Cæsar og kejser 
opkaldt efter sig.
på endnu
……………………………………….

Ugens	Citat:

”Der er det fine ved latteren, at 
hovedet, så fornuften kan slippe ind

Dario Fo, citeret i

Fredagsgåden
Politiet i Skanderborg har fået et tip om, at
der er biltyve på spil
ud. På Vrold
ved bagenden af en hvid 
De spørger hvad h
til at smække min
rummet"
ung dame stå og rode 
Porsche 911. "J
inde i bagagerummet" siger 
de en ung mand 
BMW 520d
nøgler inde?
svarer han
biltyve på spil i byen den
Svar senest	onsdag
lodtrækningen	om	chokolade!

Svar på sidste uges gåde
Du åbner først øjnene!!!

SIDSTE UGES

sigurd,

familieUDFLUGT TIL MØNSTED

3. klasses børn og forældre var i lørdags (25/10) på udflugt til Mønsted Kalkgruber. Først så vi det 
gamle kalkværk, der er et eksempel på den tidligste industri i Danmark. I kalkværket brændtes 

1300 grader og kunne derefter benyttes til mørtel. Kalken var fra 
tallet behøvet til kirkebyggerier, men brugtes senere også i landbruget, i den kemiske 

korstene og set på museumsudstillingen vandrede vi 
ind i minen, hvorfra der er blevet udvundet kalk fra 1200 til 1953. Der er 60 km gange under 
jorden. Jyllands flagermus søger i vinterhi her inde i kalkminens sprækker, hvor de hænger med 

orårets komme. Minen bruges i dag også som ostelager med sin konstante 

I minen findes underjordiske søer, hvor blinde fisk lever i det klare vand i det dybe mørke. Ved den 
n film om livet i kalkgruberne. Vel ude i efterårssolskinnet spiste vi 

madpakker, og nogle sluttede dagen af med en vandring omkring det åbne kalkbrud udenfor.    

ner fra Helle Madsen, klasselærer for 3. klasse.

SÅDAN BEGYNDTE DET (3) Hvor	skolen	endelig	begynder!

i Skanderborg lukkede dørene op i august 1981, var der tilmeldt 12 
, og 10 børn til børnehaveklassen. Og der var blevet ansat to lærere: Randi 

og Halfdan. Nu var det sådan, at Randi havde et barn i børnehaveklassen, og 
Halfdan havde et i første klasse. Derfor ”byttede” de, sådan at de ikke fik deres eget barn, og 
dermed blev Halfdan lærer for børnehaveklassen. Som sagt begyndteklassen med 10 børn, men 
efter et år var tallet vokset til 19! At være to lærere om en hel, nystartet skole var ikke nemt. Ud 
over at forberede sig til timerne, hvad det faglige angik, måtte de også selv finde frem til den 

den ”steinerske” metode. Holger Mellerup var 
stadig til stede som mentor, men kun, når lærerne selv bad om det. For hvert år kom der en ny 
klasse til, og dermed også en ny lærer. Efterhånden voksede skolen ud af ”kostalden” (den 

n nuværende skolebygning blev rejst, i sin udformning i høj grad 
bestemt af lærernes ønsker. Og samtidig, i løbet af firserne, kom børnehaven til, og Audonicon 
fik den skikkelse, vi kender i dag. Halfdan førte sin børnehaveklasse op til og med syvende, før

Og hvad laver Halfdan så i dag? Jo, han optræder blandt andet som fortæller i Ry 
Og når der er lejlighed til det, kommer Halfdan 

og hans kone stadig gerne på skolen og på Audonicon.                                  

til Helle Gewecke, Audonicon for billede med mere!                         

ntroposofiske institutioner 3. årgang Nr. 11

Historiefortælleren Halfdan Olesen    

skolebygning

                            

--HVORFOR NU DET???--------

november er den 11. måned...

vad betyder ”november” egentlig? Kan 
man lidt latin, er det klart, at det kommer af 
"novembris", niende. Og tilsvarende betyder 
september syvende, oktober ottende og 
december tiende. Hvem har fundet på det? 

nok ikke været særlig gode til at tælle!

Navnene stammer fra romerne, og de kunne 
godt tælle. I den gamle romerske 

kalender var marts nemlig årets første måned. 

i år 153 f.Kr. fandt romerne på, at det var 
mere praktisk at begynde året med januar, 
hvor den nye konsul (svarede cirka til en 
præsident) tiltrådte sit embede. I stedet for 
årstal, opkaldte man nemlig årene efter den 

e konsul. Men dermed forsvandt  
meningen med de seks "talmåneders" navne.

Halløjsa, nu har du problemer med at tælle 
Der var da kun fire ”talmåneder"???

uli og august hed oprindelig "quintilis" 
(femte) og "sextilis" (sjette). Lige indtil Julius 
Cæsar og kejser Augustus fik hver en måned 
opkaldt efter sig. Og de navne hænger vi så 
på endnu, 2000 år efter!    Kilde: Wikipedia.de                                            
……………………………………….

Ugens	Citat:

Der er det fine ved latteren, at den åbner 
hovedet, så fornuften kan slippe ind”

Dario Fo, citeret i Weekendavisen 24.10.14

Fredagsgåden
Politiet i Skanderborg har fået et tip om, at
der er biltyve på spil. De sender en patrulje
ud. På Vroldvej ser de en mand stå og rode 
ved bagenden af en hvid Mercedes C200. 
De spørger hvad han laver. "jeg er kommet 
til at smække mine nøgler inde i bagage-
rummet", svarer han. Lidt efter ser de en 
ung dame stå og rode ved bagenden af en 
Porsche 911. "Jeg har smækket mine nøgler 
inde i bagagerummet" siger også hun. Så ser
de en ung mand rode ved bagenden af en 
BMW 520d. "Har du også smækket dine 
nøgler inde?" "Hvordan kunne I vide det?" 

er han. Er der overhovedet nogen 
biltyve på spil i byen den dag? 																															

senest	onsdag,	hvis	du	vil	være	med	i	
lodtrækningen	om	chokolade!

Svar på sidste uges gåde (”det banker på”): 
åbner først øjnene!!!

SIDSTE UGES VINDERE: Andiya og 

sigurd, 6. kl (2 vindere pga. mange svar)

11 uge 45 7. Nov. 2014



DEADLINE: Har du noget, du vil have med

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!    

UGENS flyverPROFIL

				 			

Navn:		Lasse Westenholz	Bak

Hvad	laver	du	i	RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg	går	i	sjette	klasse

Hvor og	hvornår	er	du	født: Jeg	er	født	i	

Holstebro den	17.	november	2002

Hvor	bor	du	nu:		Lillesøvej	i	Skanderborg

Hvad	er	din	livret:	 Steak med nyopgravede 

kartofler

Yndlingsbog:	 Alle	Kim-bøgerne

Yndlingsmusik?Jason Derulo ”Whatcha say”

Yndlingsfilm? Avatar”	

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

At	jeg	drømmer	om	at	hoppe	ud	med	

faldskærm!

Har	du	en	hobby? At	fiske

Yndlingsleg eller	-spil? At	lege	”dåse”	og	at	

spille	matador

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? 											

At	alle,	store	og	små,		snakker	med	

hinanden,	og	at	lærerne	gider	tale	med	

børnene

Og	det	værste? At	vandet	smager	

mærkeligt!

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Jeg	ville	rejse	

rundt	i	hele	USA!

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen? 								

Mit	klasseværelse,	dér	er	rart	at	være!

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere? At	jeg	skal	være	

onkel	til	en	lille	dreng	til	februar!





NOVEMBER 

Mange måneder har deres tilhængere. Tænk 
bare på sangene: 
maj, du søde 
Når det kommer til november, mindes jeg kun 
Henrik Nordbr

Året har 16 måneder: November, d
januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, 
august, september, oktober, november, 
november, november, november…

Er november da virkelig så slem? Tja, den er jo 
mørk og våd, men ikke særlig kold. Den er heller 
ikke årets solfattigste måned. Den kommer først 
på tredjepladsen, efter december og janu
naturen i november er 
er stadig 
sidste 
hen omkring påske, før der er li
naturen igen.

LANTERNETID I BABUSKA

Så er vi midt 
mørket kommer lige så stille snigende. 
Flyverdragterne er fundet frem, og dagen 
begynder igen i tusmørke med tændte lys i 
vinduerne for at hilse dagslyset velkomment.

Nu er det igen lanternetid i Babuska! I 
børnehavegrupperne
de små lygter, så alle børn kan have en lanterne 
i hånden til Lanternefesten først i november. Så 
synges der igen 'Morten, Morten, Morten er så 
from en mand, lys på himlen satte han...' rundt 
omkring i krogene. Og vi der har være
længe ved godt, at det er Morten Vægter de 
synger om. Det er ham den gamle med lygten, 
staven og den store sæk, som vi håber at møde, 
når vi til Lanternefesten går syngende ud i 
mørket. For når mørket kommer, må vi finde 
lyset frem og bære det foran 
og det er lige præcis hvad Lanternefesten 
handler om.

Rund
Renoveringen af p
vi har afspærret hele området, mens det står på. 
Nu venter vi spændt på resultatet, og vi 
os til at få den nye gangsti, så både børn og 
voksne altid kan gå sikkert gennem området. Og 
for de mere eventyrlystne er det værd at 
bemærke, at der også vil være en lille snørklet 
'oplevelses
vælge at bruge :)

Det er 'maskinernes paradis' i øjeblikket: Mod 
nord kører de rundt på p
øst på Frueringvej er det mægtige nye 
rådhusbyggeri for nyligt gået i gang. Der er 
sandelig meget at kigge på og
alle store og små mennesker med 
nysgerrigheden i behold!

Husk

lanternefest

i	Babuska

i	dag!

Rudolf Steiners liv 

Tirsdag 11. nov.

selskab, Højbjerg

Det sociale spørgsmål i tiden efter 

verdenskrigen. Pædagogik

Til overvindelse af socialt kaos efter 

verdenskrigen fandt Rudolf Steiner det 

nødvendigt at indføre nye sociale former. 

Han talte om nødvendigheden 

tregrening”, 

Audon

Transhumanisme
Foredrag ved Niels Henrik Nielsen.

Onsdag 12. nov. 19.30

Hvordan står disse to måder at tænke på i 
forhold til hinanden? Kan de for
stræber de i hver deres dia
retning?
Transhumanismen
en vis måde samme udgangspunkt. Naturen 
bærer os ikke videre; derfor har mennesket 
nu selv ansvaret for sin egen videre udvikling.
Men mål og midler er vidt forskellige

- Se flere arrangementer på www.audonicon.dk

AUDONICONS 
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!!

Kunst i sjette: 
med kontraster i tegningen af et træ!

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

fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig 

NOVEMBER – bedre end sit rygTE?

Mange måneder har deres tilhængere. Tænk 
bare på sangene: ”Jeg vælger mig april” – ”Kom 
maj, du søde milde” – ”Skønne september”…       
Når det kommer til november, mindes jeg kun 
Henrik Nordbrandts digt ”Året har 16 måneder”:

Året har 16 måneder: November, december, 
januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, 
august, september, oktober, november, 
november, november, november…

Er november da virkelig så slem? Tja, den er jo 
mørk og våd, men ikke særlig kold. Den er heller 
ikke årets solfattigste måned. Den kommer først 
på tredjepladsen, efter december og januar. Og 
naturen i november er heller ikke så tosset. Der 
er stadig lidt høstfarver, og man kan plukke de 
sidste bær, frugter og svampe. Man skal faktisk 
hen omkring påske, før der er lige så meget liv i 
naturen igen. Så op med hovedet, november!   

LANTERNETID I BABUSKA

Så er vi midt i efteråret, og både kulden og 
mørket kommer lige så stille snigende. 
Flyverdragterne er fundet frem, og dagen 
begynder igen i tusmørke med tændte lys i 
vinduerne for at hilse dagslyset velkomment.

Nu er det igen lanternetid i Babuska! I 
børnehavegrupperne har de travlt med at lave 
de små lygter, så alle børn kan have en lanterne 
i hånden til Lanternefesten først i november. Så 
synges der igen 'Morten, Morten, Morten er så 
from en mand, lys på himlen satte han...' rundt 
omkring i krogene. Og vi der har været her 
længe ved godt, at det er Morten Vægter de 
synger om. Det er ham den gamle med lygten, 
staven og den store sæk, som vi håber at møde, 
når vi til Lanternefesten går syngende ud i 
mørket. For når mørket kommer, må vi finde 
lyset frem og bære det foran os - og indeni os -
og det er lige præcis hvad Lanternefesten 
handler om.

Rundt omkring os sker der også ting og sager. 
Renoveringen af p-pladsområdet er begyndt, og 
vi har afspærret hele området, mens det står på. 
Nu venter vi spændt på resultatet, og vi glæder 
os til at få den nye gangsti, så både børn og 
voksne altid kan gå sikkert gennem området. Og 
for de mere eventyrlystne er det værd at 
bemærke, at der også vil være en lille snørklet 
'oplevelses-sti' inde bagved, som man også kan 
vælge at bruge :)

Det er 'maskinernes paradis' i øjeblikket: Mod 
nord kører de rundt på p-plads området, og mod 
øst på Frueringvej er det mægtige nye 
rådhusbyggeri for nyligt gået i gang. Der er 
sandelig meget at kigge på og følge med i for 
alle store og små mennesker med 

ysgerrigheden i behold!                         /Tina

Morgensang	næste	uge:

”Nu	titte	til	hinanden”

Rudolf Steiners liv og virke

11. nov. 19.30 i Antroposofisk 

selskab, Højbjerg

Det sociale spørgsmål i tiden efter 

verdenskrigen. Pædagogik

Til overvindelse af socialt kaos efter 

verdenskrigen fandt Rudolf Steiner det 

nødvendigt at indføre nye sociale former. 

Han talte om nødvendigheden af en ”social 

tregrening”, også en pædagogisk fornyelse.

donicon-arrangementER:

Transhumanisme og antroposofi
Foredrag ved Niels Henrik Nielsen.

Onsdag 12. nov. 19.30

Hvordan står disse to måder at tænke på i 
forhold til hinanden? Kan de forenes, eller 
stræber de i hver deres diametralt modsatte 

Transhumanismen og antroposofien har på 
en vis måde samme udgangspunkt. Naturen 
bærer os ikke videre; derfor har mennesket 
nu selv ansvaret for sin egen videre udvikling.
Men mål og midler er vidt forskellige!

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!!

Kunst i sjette: Vi Arbejder videre 
med kontraster i tegningen af et træ!

Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


	/                                   /

