
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Vil	I	vide	hvordan	bonden,
vil	I	vide	hvordan	bonden,	han	sår	sit	korn?
Se	sådan	gør	bonden,
se	sådan	gør	bonden,	når	han	sår	sit	korn.

Torsdag	og	 fredag	 i	den	 forgangne	uge,	 var	
børnehavegrupperne	 i	 Babuska	 på	 såtur	 til	
Hertha.	 En	 dag	 hvor	 de	 store	 oplevelser	
ligger	 som	 perler	 på	 en	 snor.	
Forventningens	 glæde	 stråler	 i	 børnenes	
øjne	 og	 madpakkerne	 ligger	 og	 venter	 i	
rygsækkene,	 der	 vises	 frem	 til	 kammerater	
og	 voksne.	 Vi	 skal	 med	 bussen	 og	
spændingen	er	stor.	Den	store	bus	holder	og	
venter.	Nogle	 børn	 har	 set	 den	 på	 vej	 ind	 i	
børnehaven	 og	 fortæller	 med	 store	 øjne	
hvordan	den	ser	ud.	Det	er	for	de	fleste	børn	
en	 oplevelse	 i	 sig	 selv,	 at	 skulle	 køre	 med	
bus.	Flertallet	bliver	hentet	og	bragt	i	bil	og	
kender	ikke	busturen	fra	deres	hverdag.	Når	
alle	 er	 samlet,	 kan	 vi	 med	 hinanden	 i	
hånden,	begive	os	ud	gennem	lågerne	og	ind	
i	bussen.	Alle	finder	pladser	og	bliver	sikkert	
spændt	 fast	 og	 så	 kan vi	 køre, afsted	 mod	
bondemanden	 på	 Hertha.	 Undervejs	 kan	
man	 se	 de	 gule	 rapsmarker	 der	 lyser	 op	 i	
solskinnet.	På	nogle	marker	går	der	køer	og	
får.	Vi	snakker	om	alt	det	der	suser	forbi.	Et	
vandhul	med	 et	 par	ænder.	 Et	 kirsebærtræ	
med	blomster	der	lige	er	sprunget	ud.	Heste	
med	 stribede	 og	 ternede	 ”overfrakker”.	
Rovfugle	 der	 kredser	 over	 marker	 og	
grøftekanter.	 Endelig	 kører	 bussen	 ind	 på	
Hertha	 og	 vi	 kan	 samle	 rygsække	 og	
gummistøvler	 sammen	 og	 komme	 ud	 i	 den	
friske	luft.	I	laden	bliver	vi	modtaget	af	Lars
landmand	og	hans	folk,	der	fortæller	lidt	om	
dagen.	 Først	 skal	 køerne	 ind	 og	 fodres	 og	
malkes.	 Vi	 får	 lov	 at	 hælde	 korn	 i	 køernes	
madtrug.	I	mindre	hold	får	vi	 lov	at	komme	
ned	 i	 malkekælderen	 og	 se	 hvordan	 den	
varme	mælk	løber	fra	malkemaskinen	ned	i	
den klare	 glasbeholder,	 hvor	 det	 opsamles.	
Nogle	børn	er	lidt	betænkelige	ved	de	store	
dyr	og	holder	sig	tavse	i	baggrunden.	Andre	
er	helt	fremme	i	første	række	og	snakker	og	
spørger	 om	 alt	 hvad	 de	 ser.	 Når	 køerne	 er	
malket	og	lukket	ud,	er	det	tid	til	at	finde	et	
godt	 sted	 at	 sidde	 og	 få	 pakket	
madpakkerne	 ud.	Der	 spises	 og	 snakkes	 og	
maver	 og	 hjerter	 bliver	 mættet	 med	 den	
tryghed	og	kærlighed	mor	eller	far	har	lagt	i	
madpakken.	 Efter	 vi	 har	 spist	 bliver	 der	
hoppet	 og	 leget,	 og	 hønsegården	 får	 besøg.	
Mælkebøtteblade	 og	 blomster	 bliver	
nænsomt	 puttet	 ind	 gennem	 hegnet	 og	
hønsene	kagler	og	klukker	af	fornøjelse.

Hanen	 spankulerer	 rundt	 og	 holder	 styr	 på	
alle	 sine	koner	og	 galer	op	mod	 solen	og	de	
grå	 skyer.	 Vi	 samles	 og	 går	 med	 Lars	
landmand	 ud	 på	 marken.	 Her	 er	 der	 et	 fint	
stykke	 jord,	hvor	Lars	og	hans	 folk	har	gjort	
klar	 til	 at	vi	kan	så.	Hvert	barn	 får	et	bæge
med	korn.	
det	 fine	 lille	 stykke	 jord.	 Børnene	 lytter	 og	
ser	hvordan	kornet	skal	såes	ud	og	imens	de	
glade	 griber	 små	 håndfulde	 af	 korn	 og	
spreder	 ud,	 synger	 vi	 sammen	 om	 hvordan	
bonden	 sår	 sit	 korn.	 Når	 alle	 små	 korn	 e
sået,	 bliver	marken	 revet	 og	 vi	 får	 lov	 til	 at	
trampe	 og	 stampe	 hen	 over	marken,	 så	 alle	
de	gyldne	små	korn	ligger	godt	nede	i	jorden	
og	kan	begynde	at	spire.	Solen	og	regnen	skal	
nu	 hjælpe	 kornet	 til	 at	 spire	 og	 vokse	 og	 vi	
må	 glæde	 os	 i	 mange	 måneder,	
høsten	 igen	 skal	 afsted	 og	 høste	det	 korn	 vi	
har	 sået.	 Grå	 skyer	 trækker	 sammen	 over	
vores	hoveder	og	lige	som	vi	er	færdige	med	
vores	arbejde,	falder	de	første	dråber	af	tung	
forårsregn.	 Godt	 for	 vores	 nysåede	 korn,	
koldt	 for	 vores	 hænder	 og
regnens	 dryppen	 over	 os,	 går	 vi	 tilbage	 og	
har	tid	til	at	lege	lidt	på	legepladsen	inden	vi	
skal	 hjem.	
trætte.	M
vi	 tilbage	 mod	 børnehaven.	 Enkelte	 små	
falder	 i	 søvn	 på	 vejen.	 Nog
fjoller,	 simpelthen	 for	 at	 holde	 sig	 vågne,	 og	
nogle	sidder	ganske	stille	og	 fordøjer	alt	det	
de	 har	 oplevet.	 Tilbage	 i	 børnehaven	 er	 der	
tid	til	hvil.	Nogle	bliver	hentet	tidligt	og	nogle	
følges	hjem	med	mor	eller	far,	der	har	været	
med	 på	 t
haven	og	freden	sænker	sig.	Med	stille	leg,	en	
gyngetur,	 eftermiddagsmad	 og	 lidt	 ekstra	
omsorg	 går	 børnehavedagen	 langsomt	 på	
hæld	 og	 årets	 såtur	 kan	 vi	 tænke	 tilbage	på	
med	glæde.
Tanja	Eeg.	Babuska

Stort dobbeltnummer – 4 sider!
Alt om sidste uges mange arrangementer!

Børn på såtur

                         

MAJ Måneds kulde..
Det slår aldrig fejl
blomstrer,
til skade for vores kirse

Men i gamle dage
kold maj. Det gamle vejrvarsel siger
måneds k
spekuleret på, at dette kunne have 
sammenhæng med, at kornet i en kold og våd 
maj fik etableret et godt rodnet, der kunne 
forhindre planten i at tørre ud om sommeren.

Men hvorfor tro, når man kan vide?
data for gennemsnitstemperatur i maj og 
høstudbytte for
undersøge, om der er en 
Det kan udføres i et almindeligt re
beregner 
koefficient. Det er et tal mellem minus ét
Jo tættere på ét
sammenhæng er der mellem de to sæt tal. 

Og nu selve analysen:
danske kornhøst
måneds gennemsnitstemperatur i de samme år.
For disse 11 år fås 
mellem de
ganske svag, positiv sammenhæng. Man da 
vejrvarslet indikerer en negativ sammenhæng 
jo lavere tem
afvise hypotesen.

Vigtigt at vide: 
årsagsforklaring
hypotese om korrelation.
eksempler på
sammenhænge
mellem antallet af storke og børnefødsler i 
Danmark! Dette kaldes e
sammenhæng. For vi tror da ikke på storken!?

Kilder: Jesper Theilgaard: ”50  vejrvarsler, der 
måske virker”, Statistisk tiårsoversigt, dmi.dk
Newbold: ”Statistic

nstitutioner   3. årgang Nr. 34 uge 20

I sultanens palads

GådeN
En ond konge havde dømt en af sine 
modstandere til døden. Nu var der i landet 
den skik, at enhver dødsdømt havde ret til at 
trække en kugle fra en krukke med to kugler,
en hvid og en sort. Trak han den hvide, gik 
han fri! Kongen turde ikke nægte 
denne ret, men da han jo var ond, gav han 
besked om, at der skulle k
kugler i krukken 
tjener, der var ven med den dødsdømte, 
hørte dette. Og han gav da fangen det råd at 
tage en kugle, men i stedet for at vise
frem, skulle han straks sluge den!
Hvorfor skulle han det???
Svar senest 
Ekstra forlænget pga Kristri himmelfart

Sidste uges løsning: 
andens hest, så 
Og ja, gåde

Vinder

Hanen	 spankulerer	 rundt	 og	 holder	 styr	 på	
alle	 sine	koner	og	 galer	op	mod	 solen	og	de	
grå	 skyer.	 Vi	 samles	 og	 går	 med	 Lars	
landmand	 ud	 på	 marken.	 Her	 er	 der	 et	 fint	
stykke	 jord,	hvor	Lars	og	hans	 folk	har	gjort	
klar	 til	 at	vi	kan	så.	Hvert	barn	 får	et	bæger	
med	korn.	4	kornsorter,	der	skal	såes	ud	over	
det	 fine	 lille	 stykke	 jord.	 Børnene	 lytter	 og	
ser	hvordan	kornet	skal	såes	ud	og	imens	de	
glade	 griber	 små	 håndfulde	 af	 korn	 og	
spreder	 ud,	 synger	 vi	 sammen	 om	 hvordan	
bonden	 sår	 sit	 korn.	 Når	 alle	 små	 korn	 er	
sået,	 bliver	marken	 revet	 og	 vi	 får	 lov	 til	 at	
trampe	 og	 stampe	 hen	 over	marken,	 så	 alle	
de	gyldne	små	korn	ligger	godt	nede	i	jorden	
og	kan	begynde	at	spire.	Solen	og	regnen	skal	
nu	 hjælpe	 kornet	 til	 at	 spire	 og	 vokse	 og	 vi	
må	 glæde	 os	 i	 mange	 måneder,	 indtil	 vi	 til	
høsten	 igen	 skal	 afsted	 og	 høste	det	 korn	 vi	
har	 sået.	 Grå	 skyer	 trækker	 sammen	 over	
vores	hoveder	og	lige	som	vi	er	færdige	med	
vores	arbejde,	falder	de	første	dråber	af	tung	
forårsregn.	 Godt	 for	 vores	 nysåede	 korn,	
koldt	 for	 vores	 hænder	 og næser.	 	 Med	
regnens	 dryppen	 over	 os,	 går	 vi	 tilbage	 og	
har	tid	til	at	lege	lidt	på	legepladsen	inden	vi	
skal	 hjem.	 De	 mindste	 begynder	 at	 blive	
trætte.	Mætte	 af	 indtryk	og	oplevelser	kører	
vi	 tilbage	 mod	 børnehaven.	 Enkelte	 små	
falder	 i	 søvn	 på	 vejen.	 Nogle	 snakker	 og	
fjoller,	 simpelthen	 for	 at	 holde	 sig	 vågne,	 og	
nogle	sidder	ganske	stille	og	 fordøjer	alt	det	
de	 har	 oplevet.	 Tilbage	 i	 børnehaven	 er	 der	
tid	til	hvil.	Nogle	bliver	hentet	tidligt	og	nogle	
følges	hjem	med	mor	eller	far,	der	har	været	
med	 på	 tur.	 Trætte	 små	 og	 store	 samles	 i	
haven	og	freden	sænker	sig.	Med	stille	leg,	en	
gyngetur,	 eftermiddagsmad	 og	 lidt	 ekstra	
omsorg	 går	 børnehavedagen	 langsomt	 på	
hæld	 og	 årets	 såtur	 kan	 vi	 tænke	 tilbage	på	
med	glæde.
Tanja	Eeg.	Babuska

4 sider!

såtur

                       

MAJ Måneds kulde..
Det slår aldrig fejl. Hvert forår, når kirsebærrene 

strer, kommer der lige en frostnat eller to, 
til skade for vores kirsebærhøst.  

Men i gamle dage var bønderne  glade for en 
maj. Det gamle vejrvarsel siger jo, at ”maj 

måneds kulde giver laderne fulde”. Man har 
spekuleret på, at dette kunne have 
sammenhæng med, at kornet i en kold og våd 
maj fik etableret et godt rodnet, der kunne 
forhindre planten i at tørre ud om sommeren.

Men hvorfor tro, når man kan vide? Har man 
data for gennemsnitstemperatur i maj og 

østudbytte for flere år i træk, kan man selv 
undersøge, om der er en (lineær) sammenhæng. 

kan udføres i et almindeligt regneark. Man 
beregner det, der kaldes en korrelations-

icient. Det er et tal mellem minus ét og ét. 
Jo tættere på ét, uanset fortegn, jo stærkere 
sammenhæng er der mellem de to sæt tal. 

selve analysen: Jeg har fundet tal for den 
danske kornhøst i årene  2003-2013. Og for maj 
måneds gennemsnitstemperatur i de samme år.
For disse 11 år fås en korrelations-koefficient
mellem de to talsæt på 0,15. Det betyder en 
ganske svag, positiv sammenhæng. Man da 
vejrvarslet indikerer en negativ sammenhæng –
jo lavere temperatur, jo højere udbytte – må vi 
afvise hypotesen. I hvert fald for vores tid!

Vigtigt at vide: Der bør eksistere en logisk 
forklaring, før man kan godtage en 

hypotese om korrelation. Der findes skræk-
eksempler på tilfældige, men målbare
sammenhænge – f.eks. er der angiveligt relation
mellem antallet af storke og børnefødsler i 
Danmark! Dette kaldes en ”spuriøs” 
sammenhæng. For vi tror da ikke på storken!?

der: Jesper Theilgaard: ”50  vejrvarsler, der 
måske virker”, Statistisk tiårsoversigt, dmi.dk, P. 
Newbold: ”Statistics for business & economics”
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GådeN: sorte kugler
En ond konge havde dømt en af sine 
modstandere til døden. Nu var der i landet 
den skik, at enhver dødsdømt havde ret til at 
trække en kugle fra en krukke med to kugler,
en hvid og en sort. Trak han den hvide, gik 
han fri! Kongen turde ikke nægte fangen 
denne ret, men da han jo var ond, gav han 
besked om, at der skulle kommes to sorte 
kugler i krukken - og altså ingen hvid! En 
tjener, der var ven med den dødsdømte, 
hørte dette. Og han gav da fangen det råd at 
tage en kugle, men i stedet for at vise den 
frem, skulle han straks sluge den!
Hvorfor skulle han det???
Svar senest fredag 22/5, hvis du vil være med –
Ekstra forlænget pga Kristri himmelfartsferie!          

Sidste uges løsning: Den ene ridder tog den 
andens hest, så den anden altså tabte!

gåden har været bragt før, i FF 2/20 

Vinder:  Sofia 0.kl.



Mere om ottende klasses 
3-månedersopgaver

Rasmus	 har
Napoleon	1.
sin	 besvarelse
Napoleon
iført	kostumer	 fra	napoleonstiden!	Ved	hjælp	
af	 digital	 billedteknik	 og	 en	 såkaldt	 ”green
screen”	 har	 han	 også	 fået	 lagt	 en	 autentisk	
baggrund	på.	Alt	dette	er	noget,	 han	selv	har	
fundet	ud	af		i	

Cassandra	 (til	 venstre)	 har	 skrevet	 om		
dronning	 Elizabeth	 1.	 af	 England	 (1533	
1603).	 Hun	 fortæller,	 hvordan	 hun	 under	
arbejdet	 kom	 ti
dygtige	 dronning
flere	 personlighedstræk	 til	 fælles	 med.	 At	
dronningen	 også	 indimellem	 kunne	 være	
brutal,	 forklarer	 Cassandra	med	 den	 politiske	
nødvendighed
Elizabeth	var	dog
til	 sin	 søster	Mar
tronen.	 Søsteren	 fik	 tilnavnet	 ”bloody	 Mary”!	
Cassandra	 beskriver	 også,	 hvordan	 hun	
afleverede	opgaven	med	en	blanding	af	lettelse	
og	vemod.	Det	har	været	et	stort	arbejde	
det	 er	 foregået
har	 også	 været	 meget	 spændende	 at	 arbejde	
med	dette	emne!

På	billedet	ovenfor	kan	man	også	se	det	billede	
af	 Elizabeth,	 Cassandra	 har	 malet	 som	 den	
kunstneriske	 del	 af	 besvarelsen.	 Ved	 siden	 af	
Cassandra	 sidder	 Jo
om	 skagensmaleren	 P.S.	 Krøyer.	 Og	 yderst	 til	
højre	 kan	 man	 se	 noget	 af	 det	 billede,	
Josephine	har	malet	efter	Krøyers	forbillede!				

                

Ugens flyverprofil

Navn:	Inuk	Rosing	Mygh

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg er far til Ebba 
i Æbleblomsten og Frode i 4. kl. Jeg er med i 
skolens pr-udvalg, hjælper til med skoleintra
og hjemmesiden og skolens Facebook-side. 
Indimellem er jeg vikar på skolen og i SFO.

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Sisimiut, 
Grønland d. 7. februar 1975 i en snestorm.

Hvor bor	du	nu?	I	Ris	v.	Ejer	Bavnehøj.

Hvad	er	din	livret?	Jeg	elsker	at	lave	mad	
af	gode	råvarer,	og	elsker	at	smage	på	alt	
muligt	spændende -men skulle	jeg	vælge	én	
ting,	så	er	det	økologisk	kyllingesteg	m.	
sovs,	kartofler,	gulerødder,	broccoli	og	surt.

Yndlingsmusik?	Jeg	hører	meget	forskelligt	
musik,	så	listen	er	stærkt	forkortet:	Beatles,	
Mozart,	Nirvana,	Bob	Marley,	Deva	Premal,	
Jeff	Buckley,	Neil	Young,	Black	Sabbath,	
Red	Hot	Chili	Peppers,	Rage	against	the	
Machine,	Helmet	og	Jan Johansson.

Yndlingsbog: ”Den	tibetanske	bog	om	livet	
og	døden”	af	Sogyal	Rinpoche.	

Yndlingsfilm:	Interstellar,	Samsara,	It	
Might	Get	Loud,	Sound	City	- ja,	noget	
musikdokumentar	generelt!

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd om	dig?	
Jeg	praktiserer	et	ældgammelt	tibetansk	
energisystem	for	personlig	udvikling	og	
healing	-”Prananadi”,	og	så	laver	jeg	musik	
under	navnet	”Honeysuckle	Mantra”.

Har	du	en	hobby eller	sport? Jeg	
praktiserer	”De	5	tibetanere”	og	andre	
energiøvelser	hver	morgen.	Jeg	er	også	en	
habil	sofarytter,	hvor	jeg	så	læser,	hører	
musik,	spiller	guitar	eller	ser	fjernsyn	
imens.	Meditation	og	(rulle)-skiløb.

Yndlingsfag?	Jeg	har	interesse	i	flere	fag,	
og	er	uddannet	på	Den	frie	Lærerskole.	
Musik,	dansk,	engelsk,	samfundsfag,	
historie,	friluftsliv	og	medie/IT.

Yndlingsleg	/-spil?		Noget	med	paratviden,	
mit	ego	elsker	at	”kloge	sig”.

Hvad	er	det	bedste	ved	skolen?  At	lyset	
stadig	brænder	i	de	ældste	elevers	øjne.

Og	det	værste?	At	føle	misundelse,	fordi	jeg	
ikke	gik	i	sådan	en	børnehave	og	skole.

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Himalaya.

Har	du	et	yndlingssted på	skolen?	Lærer-
værelset	på	skolen,	der	hører	man	tit	
inspirerende	og	opløftende	samtaler	
mellem	søgende	mennesker	- spændende!
At	lave	sneboldkamp	i	1880	m’s	højde	om	

         

    

AUDONICON:

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
fredag 10-14 . Se 

Find dine passioner
16/5 og d. 28/6 kl. 9.30
Tilmelding 
25776774. 
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Muli
køb af frokost (80 kr

Kursus i "Bevidst Bevægelse" 
v/Zidsel Rosing lørdag d. 30. maj på Audonicon
Se mere på 

Spar 200,-

-Har du brug for at der skal ske noget nyt i dit 
forhold til din egen krop?
-Har du fået "skilt" hovedet fra kroppen og 
"går ved siden af dig selv"?
-Er du stresset og ved ikke rigtig hvordan du 
får det stoppet?
-Har du små
som ikke umiddelbart kan forklares?

Et éndags-
bevidst forbindelse til din krop, som får stress 
ud af nervesystemet og giver balance i dine 
hormoner.Du lærer en hel række af blide 
bevægelser, som kan styrke din vitalitet og få 
dig i balance både fysisk og følelsesmæssigt.

Hele dagen er ren selvforkælelse af blide 
bevægelser, nye erkendelser, skønne snacks og 
øko-vegetarisk frokost
Peter Kelders bog "De fem Tibetanere" samt 
udførligt kursuskompendie med alle øvelser.
Lige nu koster det kun 995,

Mere om ottende klasses 
månedersopgaver! 		af	red.

Rasmus	 har skrevet	 sin	 biografi	 om	 kejser	
Napoleon	1. (1769	– 1821). Og	som en	del	af	
sin	 besvarelse har han	 lavet	 en	 film	 om	
Napoleon,	 hvor	 han selv	 spiller	 alle	 rollerne,	
iført	kostumer	 fra	napoleonstiden!	Ved	hjælp	
af	 digital	 billedteknik	 og	 en	 såkaldt	 ”green
screen”	 har	 han	 også	 fået	 lagt	 en	 autentisk	
baggrund	på.	Alt	dette	er	noget,	 han	selv	har	
fundet	ud	af		i	sin	fritid.

Cassandra	 (til	 venstre)	 har	 skrevet	 om		
dronning	 Elizabeth	 1.	 af	 England	 (1533	 –
1603).	 Hun	 fortæller,	 hvordan	 hun	 under	
arbejdet	 kom	 til	 at	 føle	 stor	 sympati	 for	 den	
dygtige	 dronning,	 som	 hun	 føler,	 at	 hun	 har	
flere	 personlighedstræk	 til	 fælles	 med.	 At	
dronningen	 også	 indimellem	 kunne	 være	
brutal,	 forklarer	 Cassandra	med	 den	 politiske	
nødvendighed i	 1500-tallets	 England.	
Elizabeth	var	dog aldrig	grusom,	i	modsætning	
til	 sin	 søster	Maria	 1.,	 som	hun	 efterfulgte	 på	
tronen.	 Søsteren	 fik	 tilnavnet	 ”bloody	 Mary”!	
Cassandra	 beskriver	 også,	 hvordan	 hun	
afleverede	opgaven	med	en	blanding	af	lettelse	
og	vemod.	Det	har	været	et	stort	arbejde	– og	
t	 er	 foregået uden	 for	 skoletiden. Men	 det	

har	 også	 været	 meget	 spændende	 at	 arbejde	
med	dette	emne!

På	billedet	ovenfor	kan	man	også	se	det	billede	
af	 Elizabeth,	 Cassandra	 har	 malet	 som	 den	
kunstneriske	 del	 af	 besvarelsen.	 Ved	 siden	 af	
Cassandra	 sidder	 Josephine,	 der	 har	 skrevet	
om	 skagensmaleren	 P.S.	 Krøyer.	 Og	 yderst	 til	
højre	 kan	 man	 se	 noget	 af	 det	 billede,	
Josephine	har	malet	efter	Krøyers	forbillede!				

                Tak igen til Estella for hjælp med billeder!

Morgensang	næste	2	uger:

”Når	egene	knoppes” 													

”Se	det	summer	af	sol”

Ugens	Citat:

”Tab for	alt	ikke	lysten	til	at	gå:	
mig	hver	dag	det	daglige	
velbefindende	til

Filosoffen	
svigerinde

        
Kristi himmelfartsferie torsdag og fredag! Her 
hjælper et par 

AUDONICON:

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, 
14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

Find dine passioner
16/5 og d. 28/6 kl. 9.30-16.30 . 
Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller sms 
25776774. Se direktoer-dating.dk.
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Mulighed for 
køb af frokost (80 kr)

Kursus i "Bevidst Bevægelse" 
v/Zidsel Rosing lørdag d. 30. maj på Audonicon.
Se mere på kinesiologi-behandling.dk/kurser

ved at melde dig til inden d. 15/5. 

Har du brug for at der skal ske noget nyt i dit 
forhold til din egen krop?
Har du fået "skilt" hovedet fra kroppen og 

"går ved siden af dig selv"?
du stresset og ved ikke rigtig hvordan du 

får det stoppet?
Har du små-smerter, ubehag og ubalancer, 

som ikke umiddelbart kan forklares?

-kursus hvor du kan lære at få en 
bevidst forbindelse til din krop, som får stress 
ud af nervesystemet og giver balance i dine 
hormoner.Du lærer en hel række af blide 
bevægelser, som kan styrke din vitalitet og få 
dig i balance både fysisk og følelsesmæssigt.

ele dagen er ren selvforkælelse af blide 
bevægelser, nye erkendelser, skønne snacks og 

vegetarisk frokost-buffet inkluderet.
Peter Kelders bog "De fem Tibetanere" samt 
udførligt kursuskompendie med alle øvelser.
Lige nu koster det kun 995,- alt incl.

Ugens	Citat:

for	alt	ikke	lysten	til	at	gå:	Jeg	går	
mig	hver	dag	det	daglige	
velbefindende	til”	

Filosoffen	Søren	Kierkegaard,	i	brev	til	sin	syge	
svigerinde

Kristi himmelfartsferie torsdag og fredag! Her 
hjælper et par engle med at løfte (bulgarsk ikon)



MAJFEST - lige	efter	bogen!

Først	var	der	folkedans,	dygtigt	udført	af	7. klasse

    

Til	venstre:	Der	var	loppemarked	efter	

dansen,	er	der	mon	nogle	gode	lopper	at	

finde?	Nedenfor:	Se	bare	os	med	neglelak	på	!	

Kan du løfte en melon?

I	1.vg.	er	trigonometri	(a2 =	b2 +	c2 - 2bc cos(A) og	den	slags)	pensum	i	
nødvendigvis	selv	at	skulle	hen	og	måle	efter. Dét	har	sin	praktiske	fordel,	hvis	det	drejer	sig	om	afstanden	mellem	to	bjergtinder	med	en	
krokodilleflod	imellem.	Det	har	også	en	særlig	oplevelse

Der	hører	en	studietur	med,	hvor	vi	øver	vaskeægte	landmåling.	Vi	måler	en	ø	eller	et	næs	op,	om	det	så	regner	eller	stormer.
måleresultaterne	vha.	trigonometrien,	så	vi	til	sid

Alt	dette	skriver	jeg	i	en	særlig	anledning.

Vi	har	for	nylig	skrevet	rundt	til	et	større	antal	landmålerfirmaer,	om	ikke	de	havde	noget	gammelt,	analogt	udstyr,	som	de	v
stedet	for	at	kassere. Det	gav	pote:	vi	får	forærende	i	hvert	fald	otte	instrumenter,	såkaldte	teodolitter	og	nivellerer.	Vi	ender	måske	endda	
på	10	eller	12! Dét	kan	vi	mærke:	pt. har	vi	blot	to	teodolitter,	og	den	ene	er	i	stykker.	En	ny,	digital	teodolit	i	den	billige	ende	k
kr.	12.000. Så	tak	til	AAKJAER	Landinspektører,	Kort

Det	første	instrument	er	allerede	hentet	i	Aarhus.	Men	
Horsens,	Svendborg	eller	Høje	Taastrup,	og	som	har	lyst	til	at	besøge	et	landmålerfirma	og	hente	vores	gave?	
Så	slipper	jeg	for	at	bede de	glade	givere	om	at	bøvle	med	at	embal
en	teodolit	fylder	og	vejer	ikke	andet	end en	gennemsnitlig	vandmelon.

Lad	høre.

Kærlig	hilsen	Martin	Haugaard,	matematiklærer	i	overskolen,	tlf.	2837	6065

Fotos:		Bente	Foged	Madsen

fter	bogen!						

klasse i	de	gamle	folkedragter

Festens	“højdepunkt

Her	er	det	den	vanskelige	del,

båndene. Hold	tungen	lige	

Til	venstre:	Der	var	loppemarked	efter	

dansen,	er	der	mon	nogle	gode	lopper	at	

finde?	Nedenfor:	Se	bare	os	med	neglelak	på	!	

og	den	slags)	pensum	i	matematik. Her	lærer	man	at	beregne	vinkler	og	afstande	uden	
Dét	har	sin	praktiske	fordel,	hvis	det	drejer	sig	om	afstanden	mellem	to	bjergtinder	med	en	

krokodilleflod	imellem.	Det	har	også	en	særlig	oplevelseskvalitet	med	sig:	at	man	kan	tænke sig	til	sande	ting	om	verden.

Der	hører	en	studietur	med,	hvor	vi	øver	vaskeægte	landmåling.	Vi	måler	en	ø	eller	et	næs	op,	om	det	så	regner	eller	stormer.
måleresultaterne	vha.	trigonometrien,	så	vi	til	sidst	kan	lave	lækre,	håndtegnede	landkort.

Vi	har	for	nylig	skrevet	rundt	til	et	større	antal	landmålerfirmaer,	om	ikke	de	havde	noget	gammelt,	analogt	udstyr,	som	de	v
Det	gav	pote:	vi	får	forærende	i	hvert	fald	otte	instrumenter,	såkaldte	teodolitter	og	nivellerer.	Vi	ender	måske	endda	

har	vi	blot	to	teodolitter,	og	den	ene	er	i	stykker.	En	ny,	digital	teodolit	i	den	billige	ende	k
Kort- og	landmålingsteknikeruddannelsen i	Horsens,	Geopartner	og	NCC!

Det	første	instrument	er	allerede	hentet	i	Aarhus.	Men	kære	forældre	og	kolleger:	er	der	nogen,	der	kommer	forbi	
,	og	som	har	lyst	til	at	besøge	et	landmålerfirma	og	hente	vores	gave?	

de	glade	givere	om	at	bøvle	med	at	emballere	og	frankere. Man	behøver	ikke	være	i	lastbil:	
en	gennemsnitlig	vandmelon.

Kærlig	hilsen	Martin	Haugaard,	matematiklærer	i	overskolen,	tlf.	2837	6065							

Fotos:		Bente	Foged	Madsen

højdepunkt”:	4.	klasse	går	om	majstangen.	

det	den	vanskelige	del, der hvor	man	fletter	

Hold	tungen	lige	i munden!	Det	lykkedes!

Ovenfor:	Et	bjerg	af	lækker	

paella.	Lavet	og	serveret	i	en	

ægte spansk	paella-pande.	I	

baggrunden	Birthe,	som har	

leveret	bunker	af	dejlig	mad i	

tidens	løb.	Denne	gang	var	det	

dog	7.	klasses	forældre,	der	stod	

i	køkkenet.

Her	lærer	man	at	beregne	vinkler	og	afstande	uden	
Dét	har	sin	praktiske	fordel,	hvis	det	drejer	sig	om	afstanden	mellem	to	bjergtinder	med	en	

sig	til	sande	ting	om	verden.

Der	hører	en	studietur	med,	hvor	vi	øver	vaskeægte	landmåling.	Vi	måler	en	ø	eller	et	næs	op,	om	det	så	regner	eller	stormer.Vi	behandler	

Vi	har	for	nylig	skrevet	rundt	til	et	større	antal	landmålerfirmaer,	om	ikke	de	havde	noget	gammelt,	analogt	udstyr,	som	de	ville	donere	i	
Det	gav	pote:	vi	får	forærende	i	hvert	fald	otte	instrumenter,	såkaldte	teodolitter	og	nivellerer.	Vi	ender	måske	endda	

har	vi	blot	to	teodolitter,	og	den	ene	er	i	stykker.	En	ny,	digital	teodolit	i	den	billige	ende	koster	gerne			
i	Horsens,	Geopartner	og	NCC!

:	er	der	nogen,	der	kommer	forbi																																					
,	og	som	har	lyst	til	at	besøge	et	landmålerfirma	og	hente	vores	gave?																																																								

Man	behøver	ikke	være	i	lastbil:																																														



DEADLINE: Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest

eller brug postkassen ved lærerværelset på skolen  

Arbejdsfest i Babuska

Til	venstre:	En	fantastisk	kæmpe	sandkasse,	hvad	kan	man	ønske	mere???	Til	højre:	Maskiner	er	et	hit	hos	børnene,	så	det	er	

godt,	at	der	er	en	voksen	lige	ved	siden	af,	der	kan	hjælpe	

trods	bygevejr	og	konkurrence	fra	skolen	majfest.	Tak	til	de	mange	flitt

HUSK Øko-marked hver fredag
mellem salen og børnehuset. Gode og sunde 
økologiske (og til dels biodynamiske) varer fra 
Hertha, Skjoldhøj landbrugsfællesskab med 
flere!

Magi i luften
Mangler du underholdning til en festlig 
lejlighed, så tilbyder jeg at komme og 
trylle for jer. F.eks. til børnefødselsdagen 
eller konfirmationen. 

Mvh. Markus Eeg, 2 vg.

For nærmere aftale
Ring eller skriv: 2048 1768 eller 
markuseeg@gmail.com. 

   

Herover: Seriøs og myndig, men 

dog med antydning af et lil

Rudolf Steiner

årene op til 1. Verdenskrig.

Til venstre: Sædekorn har en stærk 

symbolik, grokraften ligger skjult i 

dem…

Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg

ved lærerværelset på skolen    ANSVARSHAVENDE Redaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Arbejdsfest i Babuska - arbejde	og	hygge	i	regntøj!

          
Til	venstre:	En	fantastisk	kæmpe	sandkasse,	hvad	kan	man	ønske	mere???	Til	højre:	Maskiner	er	et	hit	hos	børnene,	så	det	er	

godt,	at	der	er	en	voksen	lige	ved	siden	af,	der	kan	hjælpe	med	at	styre! Arbejdsfesten	i	Babuska	lørdag	havde	flot	fremmøde	

trods	bygevejr	og	konkurrence	fra	skolen	majfest.	Tak	til	de	mange	flittige	hænder,	store	som

   

Herover: Seriøs og myndig, men 

dog med antydning af et lille smil… 

Rudolf Steiner i St. Gallen, Schweiz i 

årene op til 1. Verdenskrig.

Til venstre: Sædekorn har en stærk 

symbolik, grokraften ligger skjult i 

dem…

OBS: I næste uge ingen flyver

(på grund af ferie)
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Send indlæg til Bahnson@privat.dk

Stig Bredholt Bahnson, 61331549

arbejde	og	hygge	i	regntøj!

Til	venstre:	En	fantastisk	kæmpe	sandkasse,	hvad	kan	man	ønske	mere???	Til	højre:	Maskiner	er	et	hit	hos	børnene,	så	det	er	

Arbejdsfesten	i	Babuska	lørdag	havde	flot	fremmøde	

små!	


