
                         

    

   

Lige før jul fik jeg lov til at interviewe Lars 
Thetmarks mellemste datter Thea Thetmark, 
der var hjemme på ferie. Thea er tidligere 
elev på Skanderborgskolen.
Thea, hvornår gik du ud af skolen? Det må 
have været i 2009. Har du gået der alle årene 
uden afbrydelse? Ja, siden børnehaven!
Hvordan var det, da du blev  dimitteret, ikke 
længere at gå på skolen? Det var mærkeligt, 
for så har man ikke det som sin identitet 
længere. Så skal man ligesom finde ud af, 
hvem man så er. Man skal nok lige have sovet 
ud efter årsopgaver og diverse, og så kan man 
begynde at tage stilling til den slags. Det 
tager lidt tid.
Og hvad er det, du laver nu? Jeg bor i Berlin, 
det har jeg gjort i fem et halvt år nu. Jeg 
arbejder på cafe og arbejder med mange 
forskellige ting. Og så er jeg med i et firma, 
der laver catering – vi leverer varme og kolde 
drikkevarer til festivaler, bryllupper og den 
slags… Og det går godt? Det går fint, ja!
Hvordan er det gået til, at du er kommet i 
gang med det? Jeg startede med at tage til 
Berlin som au pair, og var det et år. Og så har 
jeg bare hele tiden hen ad vejen mødt 
mennesker, jeg er blevet tilbudt jobs igennem 
folk, jeg har lært at kende.. og så lige 
pludselig blev jeg spurgt af nogen, der havde 
hørt om mig, om jeg kunne tænke mig at 
være med til at lave sådan et firma, at 
grundlægge det. Det er da sin sag at stifte et 
firma i et andet land.. Det er det. Der skal 
sproget lige sidde, før man går i gang. Det er 
også derfor, det først sker nu. 
Det du laver nu, var det dit første valg, eller 
havde du overvejet noget andet? Jeg har 
overvejet mange ting, planen var først at blive 
i Berlin et år og så tage videre til Australien -
men så kom der hele tiden de der muligheder 
– har du lyst til det, har du lyst til det – så tog 
det ene job det andet. Du har aldrig været 
inde over at tage en videregående 
uddannelse? Nej, jeg har taget nogle HF
enkeltfag – også for at finde ud af, om det er 
så nemt, som alle siger, at man bare tager de 
der enkeltfag, og så kan man bruge 
karaktererne – og det var bare så nemt!

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske

.

Har du så brugt
mere, hvis jeg fik lyst til at studere hér i 
Tyskland. 
aldrig, der er ikke blevet
blevet bedømt på de menneskelige kvaliteter.
Har det hjulpet dig, at du har gået på RSS, for 
eksempel er der jo mange tysktimer
valgte spansk i tiende klasse, så… Men de
alligevel været noget grundviden fra 
tysktimerne
kunne tage tysk på HF
men jeg har lært talesproget i Tyskland
Hvad har 
har fået
på, er sådan en åbenhe
nye 
meget undervisning i forskellige kulturer, har 
jeg 
om, noget at spejle sig i.
selvstændig 
tog HF, der fik jeg at vide,
have en mening om tingene, jeg skulle
gengive det, der stod i bøgerne
point for at være uselvstændig.
udenad.
Hvordan var det
på skolen? 
været et
fag, jeg holdt mest af: litteratur og dansk. Det 
har også gjort det nemmere, at 
respekt om ha
aldrig konflikter. V
så vi ikke talt
gøre i frikvartererne.
Hvad er d
cateringdronni
dårligt tilbud...men jeg har 
firmaer af forskellig art, 
blive ved med at ske ting. 
Berlin 

Er	der	et	liv	efter	blomsterkransen??

THEA thetmark

Billede fra www.moloko.berlin
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TYSK
Hvorfor er der så mange tysktime
skolen, lige fra første klasse
tysklærer Karin Ahlgren

Først og fremmest vil jeg sige at Rudolf
Steiner ikke har sagt
tysktimer. I de første Waldorfs
undervisning jo på tysk.
sprogfag
engelsk. St
undervisning og fremmeds
skole har vi i de
fremmedsprog. Det ene år 3 engelsk og 2 tysk 
og modsat næste år. At lære fremmedsprog
fra første klasse eller eventuelt fra børne
haveklassen er en gave, som er med til at 
udvikle barnets mulighed for at lære andre 
lyde på en legende og let måde. En voksen 
som prøver at lære et andet sprog, mærker 
tydeligt, dels  hvor hæmmet man er og dels
lydene kan være svære at frembringe. I de 
mindste klasser er sprog
præget af rim og remser, sjove små historier 
og sange, gerne kombineret med b
Først når modersmåls
plads, eller begyndt kommer det også på 
fremmed
visning altid har en særlig plads. Tyskland er 
det eneste land vi er "landfaste" med
af vores kultur har vi hentet syd for grænsen, 
Tyskland er vores største handelspartner, 
historisk har vi en laaang fortid sam
sprogligt har vi mere tilfælles, end med 
engelsk. Globalt er der ca. 98 millioner som 
taler tysk, i 9 lande. Kunne det vær
fremmedsprog
finde tysklærere
fransk eller spansk i de små
Karin har 
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I sultanens palads

Ugens	Citat:
”Ich bin selbständig 
ständig!”

Har du så brugt HF-papirerne? Nej, det var 
mere, hvis jeg fik lyst til at studere hér i 
Tyskland. Har du brugt vidnesbyrdet? Nej, 
aldrig, der er ikke blevet spurgt efter det. Jeg er 
blevet bedømt på de menneskelige kvaliteter.
Har det hjulpet dig, at du har gået på RSS, for 
eksempel er der jo mange tysktimer? Jeg 
valgte spansk i tiende klasse, så… Men der har 
alligevel været noget grundviden fra 
tysktimerne i underskolen, der sad, så jeg 
kunne tage tysk på HF-niveau uden problemer -
men jeg har lært talesproget i Tyskland.
Hvad har steinerskolen givet dig, som du ikke 
har fået andre steder? Hvad jeg tit har tænk 
på, er sådan en åbenhed overfor nye ting og 
nye mennesker. Fordi vi for eksempel har så 
meget undervisning i forskellige kulturer, har 
jeg altid kunnet finde noget at snakke med folk 
om, noget at spejle sig i. Og det at være 
selvstændig - det ramte mig ret hårdt, da jeg 
tog HF, der fik jeg at vide, at jeg ikke skulle 
have en mening om tingene, jeg skulle bare 
gengive det, der stod i bøgerne. At man fik 
point for at være uselvstændig. For at lære 
udenad.
Hvordan var det egentlig, at din far var lærer 
på skolen? Det har faktisk aldrig nogensinde 
været et problem. Jeg har altid haft ham i de 
fag, jeg holdt mest af: litteratur og dansk. Det 
har også gjort det nemmere, at der var stor 
respekt om ham fra elevernes side, så der var 
aldrig konflikter. Vi har også altid delt det op, 
så vi ikke talte privat i timerne, det kunne vi 
gøre i frikvartererne.
Hvad er dine fremtidsplaner, vil du være 
cateringdronning i Berlin? Det er da ikke noget
dårligt tilbud...men jeg har mange planer, med 
firmaer af forskellig art, og rejser. Der må godt 
blive ved med at ske ting. Jeg vil fortsætte i 
Berlin i hvert fald nogle år endnu.

Fortsættes på bagsiden!

Er	der	et	liv	efter	blomsterkransen?? (2)

Selvstændig	i	Berlin

Flyver
Kejser Nero
for tyveri af 10
slave beder om nåde, og 
kejser siger så
mellem at blive kastet for løverne, for 
pythonslangerne eller for krokodillerne”. 
”Og du kan tro, at de er sultne”, tilføjer han. 
”Ingen af dyrene har fået mad i fir
måneder

Svar senest	
Sidste uges 
kører væk i jaguaren
kun i Syda

                            

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

fra første?
Hvorfor er der så mange tysktimer i steiner-
skolen, lige fra første klasse? Jeg har spurgt 
tysklærer Karin Ahlgren:

Først og fremmest vil jeg sige at Rudolf
Steiner ikke har sagt, at man skal have alle de 
tysktimer. I de første Waldorfskoler var al 
undervisning jo på tysk. Hvis der var et andet 
sprogfag, var det nok fransk eller måske 
engelsk. Steiner skelner mellem modersmåls-
undervisning og fremmedsprog. På vores 
skole har vi i de små klasser 5 timer med 
fremmedsprog. Det ene år 3 engelsk og 2 tysk 
og modsat næste år. At lære fremmedsprog
fra første klasse eller eventuelt fra børne-
haveklassen er en gave, som er med til at 
udvikle barnets mulighed for at lære andre 
lyde på en legende og let måde. En voksen 
som prøver at lære et andet sprog, mærker 
tydeligt, dels  hvor hæmmet man er og dels at 
lydene kan være svære at frembringe. I de 
mindste klasser er sprog-undervisningen 
præget af rim og remser, sjove små historier 
og sange, gerne kombineret med bevægelser. 
Først når modersmålsgrammatikken er på 
plads, eller begyndt kommer det også på 

mmed-sproget. I Danmark har tyskunder-
visning altid har en særlig plads. Tyskland er 
det eneste land vi er "landfaste" med, meget 

vores kultur har vi hentet syd for grænsen, 
Tyskland er vores største handelspartner, 
historisk har vi en laaang fortid sammen og 
sprogligt har vi mere tilfælles, end med 
engelsk. Globalt er der ca. 98 millioner som 
taler tysk, i 9 lande. Kunne det være et andet 
fremmedsprog? ja, det er ofte vanskeligt at 
finde tysklærere, og andre skoler har måske 
fransk eller spansk i de små klasser.           

har tysk i 1., 3. og 4.kl og et lille elitehold i 7.)
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Ugens	Citat:
ch bin selbständig – ich arbeite selbst und 

”      Moderne tysk mundheld

FlyvergådeN
Kejser Nero har dømt sin tro slave til døden 
for tyveri af 100 sølvmønter. Den stakkels 
slave beder om nåde, og den grusomme 

siger så: ”Godt, du får lov at vælge 
mellem at blive kastet for løverne, for 

slangerne eller for krokodillerne”. 
”Og du kan tro, at de er sultne”, tilføjer han. 

gen af dyrene har fået mad i fire 
måneder”. Hvad vælger den kloge slave??

senest	onsdag,	hvis	du	vil	være	med!
Sidste uges løsning: Du bedøver de to vilde dyr, og 
kører væk i jaguaren (som er en bil, jaguarer lever 

Sydamerika) Vindere: Silje B. 3.kl. & Jens 7.kl.



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send 

POSTkassen hænger ved skolens lærerværelse

Thea
Har du et godt råd 
som dig? 
træffe nogle 
med et andet land og en anden kultur. Men jeg 
har aldrig oplevet en eneste gang, at det har givet 
mig noget negativt tilbage.... Det har ku
positivt. Hver gang, jeg h
fået dobbelt så meget tilbage. Så bare hop ud i 
tingene! Man skal ikke være bange for at stå på 
egne ben. Og gøre det, man har lyst til. Og finde 
ud af, hvem man er som menneske.
Hvad er det
på skolen
eleverne
man
af skolen.
at træffe sine egne valg, og stå på egne ben, så 
skal det nok gå!
desværre ikke tid til!
Se Theas catering

Gris med gris!
Dansk naturfredningsforening oplyser
ikke-økologiske slagtesvin får op til 
antibiotika end deres økolo
til multiresistens, hvilket,
og barske forhold i stien, giver
op til 80
for konsekvent at købe 
selvom det gør 
lommen (prøv at tænke
øko-svinekød fra 
kan også 
Edward, hvis man k
grønt
foredrag om økologi versus biodynamik på 
Audonicon
med øko

BABUSKA

Afskedsreception
Den 30 Januar fra kl. 14.30 til 16.00 skal Børne
huset Babuska sige farvel til Tina ved en afskeds
recepti
sidste 5½ år. 
farvel og få en lille kop kaffe og lidt sødt.

Ny leder
Mandag den 2 februar starter Nina Mather som ny 
leder i Børnehuset. Vi glæder os til byde Nina 
velkomme
Hilsen 

Vikarer søges
Kunne du tænke dig at være en del af vores 
uforpligtende 
nogen som kunne? 

Nyt Yoga/pilateshold 

Ugens flyverprofil

Navn:	Gitte	Laursen

Hvad	laver	du på	skolen?	Jeg	arbejder	som	
administrator	og	laver	alt	muligt med	
computeren.

Hvor	og	hvornår	er	du født?		Jeg	blev	født	en	
tidlig	morgen	i	en	to	vær.	 lejlighed	på	
Paludan	Müllersvej	i	Århus 25.	oktober	1964.

Hvor	bor	du nu?	I	mange	år	har	jeg	boet	i	en	
forstad	til	Århus	som	hedder	Stavtrup	og	
hører	til	Viby.	Det	var	engang	en	meget	lille	
landsby.

Hvad	er	din	livret?		Åh,	jeg	elsker	mad,	men	
vil	helst	være	fri	for	at	lave	den.	Lige	nu	er	
jeg	vild	med	Chili	con	carne og	alt	med	pesto.

Yndlingsmusik: Jeg	har	en	meget	alsidig	
musiksmag,	men	hælder	nok	mest	til blues	
og	ikke	alt	for	rå	rock.	Synes	nu	egentlig	at	
"Kiss	from	a	rose"	med	Seal	er	go' og	det	er	
jo	lidt	noget	andet	

Yndlingsbog: Øhh	ham	Jussi	Adler	Olsen	er	
da	okay.	Læser	ofte krimier	og	leger	gerne	
detektiv	mens	jeg	læser.

Yndlingsfilm: Ingen...	Sidst	jeg	var	i	
biografen	så	jeg	"Kvinden	i	buret"	og	var	
imponeret	over	de	danske	skuespillere.

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig? 		
Who	knows…. 

Har	du en	hobby?	Har	ingen	hobby,	men	
synger	gospel	i	et	kæmpe	kor	og	dyrker	
pilates	reformer	fordi	jeg	har	hørt	at	man	
skal	passe	på	kroppen.

Yndlingleg	eller	–spil? Gæt	og	grimasser	er	
faktisk	grineren.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?		Det	er	
helt	sikkert	mødet	med	de	dejlige	
mennesker	der	kommer	her	hver	dag.			

Hvad	er	det	værste?	Det	værste	er	at	hver	
dag	går	så	hurtig,	at	man	ikke	altid	kan	nå	
at	snakke	sammen.

Hvis	du måtte	få	en	gratis	rejse	med	
fredagsflyveren,	hvor	skulle	den	så	gå	hen?	
Jeg	ville	tage	til	et	lækkert	spa/wellness
hotel	i	Norge	og	vandre	et	par	dage	i	
fjeldene.

Yndlingssted	på	skolen?	Kontoret	er	et	
særligt	dejligt	sted	for	mig.

     

Audon

Onsdag 28/1 kl. 19.30: 
fødevarer -
Om dyrkningsform og ernæringsk
antroposofisk lys. 
forskelle på øko
og hvad det betyder for jordens og menne

Norden i Goetheanum 
Sommerkonference 
På Gortheanum, Dornach, Schweiz. 
v/Dorthe Rosendahl, 

Det usynlige menneske i os. 
Audonicon 

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

øko-marked hver fredag
Kl. 12-15  øst for salen, 
Tyge sælger biodynamisk 
Hertha, og Skjoldhøj landbrugs
sælger økologiske/biodynamiske grønsager.

Mindfulness
- giv din krop og 

Yoga giver smidi
harmoni mellem krop, sind og bevidsthed. 
Pilates giver dine muskler styrke, giver dig lange 
og slanke muskle
Vi arbejder
koncentration, balance, koordination, holdning, 
vejrtrækning

Underviser: Kamma Schmidt. Tid: 
16.45 - 18.15
På æbleblomststuen i
Tina Lauridsen
forældre i børnehaven og på skolen. Medbring: 
Måtte, tæppe og vand. S
www.junibakken7.dk

Husk indskrivning på skolen torsdag 
den 29. januar klokken 15 til 17.30

oget til flyveren, send det senest mandag til Bahnson@privat.dk - eller smid det i flyverens postkasse

hænger ved skolens lærerværelse  Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

Thea Thetmark, fortsat
Har du et godt råd til andre, der vil gå samme vej 
som dig? Ja, man skal Ikke være bange for at 
træffe nogle valg, man tager altså en chance, 
med et andet land og en anden kultur. Men jeg 
har aldrig oplevet en eneste gang, at det har givet 
mig noget negativt tilbage.... Det har kun været 
positivt. Hver gang, jeg har givet noget, har jeg
fået dobbelt så meget tilbage. Så bare hop ud i 
tingene! Man skal ikke være bange for at stå på 
egne ben. Og gøre det, man har lyst til. Og finde 
ud af, hvem man er som menneske.
Hvad er det, du har lavet i denne uge (op til jul)  
på skolen? Jeg har været oppe og snakke med 
eleverne i overskolen om årsopgaven, hvordan 
man træffer det første store valg, før man går ud 
af skolen. Jeg snakkede også om, at hvis man tør 
at træffe sine egne valg, og stå på egne ben, så 
skal det nok gå! Men ikke på tysk? Nej, det var der 
desværre ikke tid til!         Tak til familien Thetmark! 
Se Theas catering-koncept på www.moloko.berlin

Gris med gris!
Dansk naturfredningsforening oplyser, at danske 

økologiske slagtesvin får op til 20 gange mere 
ntibiotika end deres økologiske fætre. Dette fører 

multiresistens, hvilket, sammen med de trange 
og barske forhold i stien, giver smitte med MRSA i 
op til 80 % af kødet. Dette er et stærkt argument 
for konsekvent at købe økologisk (svine)kød, også 
selvom det gør lidt ondt, når pungen skal op af 
lommen (prøv at tænke på grisene imens!). Prøv 

svinekød fra Johannesminde ved Boes. Man 
også stadig købe gedekød og -ost hos Alida og 

Edward, hvis man kører ud til dem, find øko ged &
grønt på nettet. Apropos økologi er der onsdag et 
foredrag om økologi versus biodynamik på 
Audonicon. Vi har også lige fået en ny salgsbod

øko-grønt på fredagsmarkedet ved skolen.

BABUSKA-nyt

Afskedsreception for Tina Lauridsen
Den 30 Januar fra kl. 14.30 til 16.00 skal Børne-
huset Babuska sige farvel til Tina ved en afskeds-
reception. Tina har været leder i huset igennem de 
sidste 5½ år. Alle er velkomne til at komme og sige 
farvel og få en lille kop kaffe og lidt sødt.

Ny leder i Børnehuset
Mandag den 2 februar starter Nina Mather som ny 
leder i Børnehuset. Vi glæder os til byde Nina 
velkommen og glæder os til samarbejdet.         
Hilsen Bestyrelsen i Børnehuset Babuska

Vikarer søges til tilkaldevagter
Kunne du tænke dig at være en del af vores 
uforpligtende vikarkorps - eller kender du måske 
nogen som kunne? Så kontakt os i Børnehuset.  

Nyt Yoga/pilateshold – se næste spalte!

Morgensang	næste	uge:
” Det	er hvidt herude”

onicon-arrangementER:

Onsdag 28/1 kl. 19.30: Hvorfor biodynamiske 
- er økologiske ikke gode nok?

Om dyrkningsform og ernæringskvalitet i et 
antroposofisk lys. Foredrag og samtale om 
forskelle på økologisk og biodynamisk dyrkning 
og hvad det betyder for jordens og mennesker.

Norden i Goetheanum - Goetheanum i Norden
Sommerkonference – 30. juli – 2. august 2015
På Gortheanum, Dornach, Schweiz. Mere info 
v/Dorthe Rosendahl, rosendahl@audonicon.dk

Det usynlige menneske i os. Kursus på 
Audonicon – læs mere på hjemmesiden.

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

www.audoniconsbogsalg.dk

marked hver fredag
15  øst for salen, v/børnehuset). 

Tyge sælger biodynamisk mælk og kager fra 
, og Skjoldhøj landbrugsfællesskab 
økologiske/biodynamiske grønsager.

Mindfulness Yoga/Pilates i Babuska      

iv din krop og sjæl 1,5 time opmærksomhed.

Yoga giver smidighed, mulighed for at skabe 
ellem krop, sind og bevidsthed. 

Pilates giver dine muskler styrke, giver dig lange 
og slanke muskler, og øger din kropsbevidsthed. 

med mindfulness, kropsbevidsthed, 
koncentration, balance, koordination, holdning, 

trækning og udholdenhed.

Underviser: Kamma Schmidt. Tid: Torsdage kl. 
18.15 Start: 29 Jan. Slut: 30. marts 2015. 

På æbleblomststuen i Babuska. Tilmelding til 
Tina Lauridsen i Babuska. For personale og 

i børnehaven og på skolen. Medbring: 
Måtte, tæppe og vand. Se mere på: 
www.junibakken7.dk

Husk indskrivning på skolen torsdag 
den 29. januar klokken 15 til 17.30

smid det i flyverens postkasse!

Stig Bredholt Bahnson, 61331549
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