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for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Årsopgave! I	denne	tid er	eleverne	
i	 12	 klasse	 i	 gang	 med	 deres	
årsopgaver,	 som	 de	 skal	 aflevere	 i	
marts	 2015.	 Flyveren	 har	 talt	 med	
Markus	 Eeg,	 der	 har	 valgt	 at	 skrive	
om	emnet	”normalitet”.

Markus,	hvorfor	har	du	valgt	netop	dette	
emne:	 Normalitet? Jeg	 ville	 gerne	 skrive	
om	et	emne	som	ikke	var	normalt.	Jeg	var	
blandt	 andet	 inde	 på	 tankelæsning,	
manipulation	 og	 illusioner.	 Snakken	 faldt	
på;	hvad	er	så	et	normalt	emne?	hvad	gør	
det	 normalt?	 Sådan	 nogle	 samtaler	 have	
vi	mange	af	op	til	1.	marts	2015,	hvor	jeg	
besluttede, at	jeg	ville	finde	ud	af	hvad	der	
er	normalt.	

Normalitet,	 er	 det ikke	 et	 meget	 vidt	
begreb?	Kan	 du	 kort	 forklare,	 hvordan	 du
opfatter	 det? Jo, normalitet	 er	 et	 meget	
meget vidt	 begreb	 og	 ifølge	 ordbøger
udefinerbart. Uha...	 Det	 kan	 jeg	 nok	 ikke	
gøre	kort	nok	;)

Begrebet	 normalitet forbinder	 jeg	 med	
mental	 sundhed	 og	 sociale	 konventioner,	
men	er	det	også	det,	du	tænker	på? Det	er	
helt	klart	også	det,	 jeg	 lægger	vægt	på	da	
jeg	 beskæftiger	 mig	 med	 menneskets	
normalitet.

Man	 kan	 lidt	 filosofisk spørge,	 om	
normalitet	 overhovedet	 kan	 defineres	 som	
et	 fælles	 begreb?	 Enhver	 har	 vel	 sin	
opfattelse	af,	hvad	der	er	normalt? Jeg	tror	
ikke	 det	 kan	 blive	 et	 fælles	 begreb,	 alle	
bruger	 det	 forskelligt.	 Så	 ja,	 hver	 har	 sin	
mening.

Der	skal	afleveres både	en	skriftlig	og	en	
kunstnerisk	 besvarelse.	Hvordan	 kunne	 du	
tænke	dig	 at	 udføre	den	kunstneriske	del?
Jeg	ved	simpelthen	ikke	hvad	jeg	skal	lave	
af	kunstnerisk.	Jeg	er	i	gang	med	at	forme	
en	 spørgeskemaundersøgelse	 som	 jeg	 til	
nøds	 kan	 bruge,	 men	 jeg	 vil	 gerne	 lave	
noget	stort.

    

En af skolens bygn

klasseværelser

Markus	Eeg																																							

Hvor	 lan
processen?	 Går	 det	 som	 planlagt?
slet	 ikke	 som	 planlagt...	 kort	 inden	 ferien	
mistede	 jeg	 alt	 jeg	 havde	 skrevet,	 det	 tog	
modet	

Hvem	 har	
eksternt
vejleder.	 Jeg	 vil	 sige	 at	 alle
snak	om	normalitet	m
vejledere.

U
klasse,	der	ligesom	du	har	valgt	at	skrive	om	
nogle	meget	"brede"	begreber.	Hvad	tror	du,	
er	årsagen	til	det?	Er	det	noget,	I	har	snakket	
om?
emner/begreber.	 Jeg	 tror,	 at	 vi	 bare	 gerne	
vil	imponere,	uden	at	prale	for	meget,	efter	
vores	utroligt	flotte	kvartalsopgaver	i	1.	vg.	
Det	 er	 ikke	 noget	 vi	 har	 snakket	 om,	 men	
der	 er	 nok	 nogen
hinanden

Normal:
sund, ikke afvigende, perfekt, konventionel” er 
nogle af de betydninger, leksikonet nævner. 
Hvor mange mon egentlig ønsker at være 
”normale” i alle disse hensee

  

Kilder
„R. Steiners landwirtschaftlicher Impuls“, Günther 
Wachsmuth
Steiners Erdenleben“) 
deutschlandfunk.de
forkortet af red. 
men fungerede samtidig som lysmand og chauffør 
på Goetheanum.
kohorn. 3. I Arlesheim, Schweiz. 4. Et par doktorer 
er udeladt. 
alle med en doktorgrad, ikke kun læger. Steiner var 
Dr. Phil.  
fastslået, der er gættet på mavekræft ell
forgiftning. Kronisk over
har mås
arbejdsindsats

n                          

Da biodynamikken blev til

Biodynamikken
Rudolf Steiners  landbrugs
lidt forsøg
historie om, hvo
Dr. Ehrenfried

"I året 1923
første gang de foranstaltninger, der fører til 
fremstilling af de biologisk
præparater, 
Gør sådan og sådan!
fremstillede det første præparat '500'
blev nedg

Så kom
mindeværdige dag, hvor præparatet igen 
skulle graves op,
Dr. Wachsmut, mig selv med flere
en solvarm eftermiddag, og vi begyndte at 
grave dér, hvor
at kunne finde præparatet. Der blev gravet 
og gravet. Læseren kan forestille sig, hvordan 
vi svedte, ikke bare af anstrengel
mere, fordi vi spildte D
tid. Denne blev da også utålmodig og 
begyndte at
være i sit atelier klokken fem. I dette øjeblik 
stødte spaden på det første kohorn. Dr. 
Steiner vendte om, og forlangte nu, at man 
fyldte en spand med vand, og viste, hvordan 
indholdet af kohornet skulle hældes i vandet 
og omrøres. Da kun min spadserestok var 
ved hånden, blev den brugt til at røre med

Man undres måske i dag over den ærbødig
hed, fortælleren viser
anvisninger. Men bagved
både respekt og hengivenhed. Steiner, der 
sjældent undte sig pauser, var 
sygdom, og døde ca. 9 mdr. senere
gammel.

5

nstitutioner   4. årgang Nr. 3 uge 37  

I sultanens palads

Gåden: 
To venner, 
dejlig sydhavsø på ferie. Mens de sad på 
stranden i den stegende hede, ble
tørstige, så de gik hen og købt
friskpresset appelsinsaft med masser af is
Lige da de skulle til at drikke, sagde en  
gammel kone, der
Det er giftigt!” Børge sagde: ”Pjat, jeg så jo 
selv, at de pressede appelsinerne og det 
hele” og så tømte han glasset i én mundfuld. 
Peter var mere forsigtig og tænkte ”Jeg 
venter lige og ser, hvad der sker med 
Børge”. Efter en 
stadig fint, så Peter drak også sit glas. Men 
efter et par minutter faldt Peter om og 
måtte på sygehuset og pumpes ud! 
blev Peter syg, og ikke Børge? Indholdet i 
de to glas

LØSNINGEN STÅR

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside         

																																							Hvad	er	
normalt?

Hvor	 langt	 er	 du	 lige	 nu	 kommet	 i	
processen?	 Går	 det	 som	 planlagt? Det	 går	
slet	 ikke	 som	 planlagt...	 kort	 inden	 ferien	
mistede	 jeg	 alt	 jeg	 havde	 skrevet,	 det	 tog	
modet	fra	mig...

Hvem	 har	 du	 som	 vejleder – internt	 og	
eksternt? Jeg	 har	 Martin	 Haugaard	 som	
vejleder.	 Jeg	 vil	 sige	 at	 alle, jeg	 kan	 få	 en	
snak	om	normalitet	med,	er	mine	eksterne	
vejledere.

Umiddelbart	synes	 jeg, der	er	mange	 i	 din	
klasse,	der	ligesom	du	har	valgt	at	skrive	om	
nogle	meget	"brede"	begreber.	Hvad	tror	du,	
er	årsagen	til	det?	Er	det	noget,	I	har	snakket	
om? Jeg	 er	 helt	 enig,	 nogle	 fede	 brede	
emner/begreber.	 Jeg	 tror,	 at	 vi	 bare	 gerne	
vil	imponere,	uden	at	prale	for	meget,	efter	
vores	utroligt	flotte	kvartalsopgaver	i	1.	vg.	
Det	 er	 ikke	 noget	 vi	 har	 snakket	 om,	 men	
der	 er	 nok	 nogen, som	 har	 inspireret	
hinanden.																																			Tak	til	Markus!

Normal: ”Almindelig, gennemsnitlig, mentalt
sund, ikke afvigende, perfekt, konventionel” er 
nogle af de betydninger, leksikonet nævner. 
Hvor mange mon egentlig ønsker at være 
”normale” i alle disse henseender?

  Er du normal?
Kilder til ”Biodynamikken”: Dr. Ehrenfried Pfeiffer: 
„R. Steiners landwirtschaftlicher Impuls“, Günther 
Wachsmuth „Die letzte Zeit“ (uddrag fra: „Rudolf 
Steiners Erdenleben“) Supplerende:  Anthrowiki.at, 
deutschlandfunk.de.    Noter: 1. Oversat og let 
forkortet af red. Pfeiffer studerede kemi i Basel, 
men fungerede samtidig som lysmand og chauffør 
på Goetheanum. 2. Kogødning, nedgravet i et 
kohorn. 3. I Arlesheim, Schweiz. 4. Et par doktorer 
er udeladt. Efter tysk skik nævnes doktor-titlen for 
alle med en doktorgrad, ikke kun læger. Steiner var 
Dr. Phil.  5. Årsagen til Steiners tidlige død er aldrig 
fastslået, der er gættet på mavekræft eller en 
forgiftning. Kronisk overanstrengelse over mange år 
har måske også spillet en rolle, Steiners 
arbejdsindsats lige til det sidste var legendarisk.        

Og	 den	 skriftlige	 del,	 som	 skal	
være	 håndskrevet!	 Hvor	 mange	
sider	er	det	lige,	der	skal	afleveres?
Årsopgaven	 har	 ikke	 et	minimum,	
men	 20	 sider	 er	 for.lidt,	 med	
mindre	de	er	top	geniale..	

                       

Da biodynamikken blev til...

Biodynamikken ansés for at være født ved 
Rudolf Steiners  landbrugskursus i 1924, men 
lidt forsøg var der gået forud. Her er en lille 

orie om, hvordan det gik til. Fortæller er 
Ehrenfried Pfeiffer.

1

året 1923 meddelte Rudolf Steiner for 
første gang de foranstaltninger, der fører til 
fremstilling af de biologisk-dynamiske 
præparater, og det uden videre forklaring:

sådan og sådan! Dr. Wachsmuth og jeg 
fremstillede det første præparat '500'

2
. Det 

ev nedgravet i haven på 'Sonnenhof'
3
. 

Så kom i forsommeren 1924 den 
mindeværdige dag, hvor præparatet igen 
skulle graves op, i overværelse af Dr. Steiner, 

r. Wachsmut, mig selv med flere
4
. Det var 

en solvarm eftermiddag, og vi begyndte at 
grave dér, hvor vi, så vidt vi huskede, mente 
at kunne finde præparatet. Der blev gravet 
og gravet. Læseren kan forestille sig, hvordan 
vi svedte, ikke bare af anstrengelse, men 
mere, fordi vi spildte Dr. Steiners kostbare 
tid. Denne blev da også utålmodig og 
begyndte at gå, idet han sagde, at han måtte 
være i sit atelier klokken fem. I dette øjeblik 
stødte spaden på det første kohorn. Dr. 
Steiner vendte om, og forlangte nu, at man 
fyldte en spand med vand, og viste, hvordan 
indholdet af kohornet skulle hældes i vandet 

omrøres. Da kun min spadserestok var 
ved hånden, blev den brugt til at røre med."

Man undres måske i dag over den ærbødig-
hed, fortælleren viser Steiners lidt studse 
anvisninger. Men bagved ligger utvivlsomt 
både respekt og hengivenhed. Steiner, der 

ent undte sig pauser, var mærket af 
sygdom, og døde ca. 9 mdr. senere, kun 64 år 

5
           Kilder og noter nederst på siden

9. september 2015

Gåden: farlig ferie
To venner, Børge og Peter, var taget til en 
dejlig sydhavsø på ferie. Mens de sad på 
stranden i den stegende hede, blev de 
tørstige, så de gik hen og købte to glas 
friskpresset appelsinsaft med masser af is. 
Lige da de skulle til at drikke, sagde en  
gammel kone, der kom forbi: ”Drik det ikke! 
Det er giftigt!” Børge sagde: ”Pjat, jeg så jo 
selv, at de pressede appelsinerne og det 
hele” og så tømte han glasset i én mundfuld. 
Peter var mere forsigtig og tænkte ”Jeg 
venter lige og ser, hvad der sker med 
Børge”. Efter en halv time havde Børge det 
stadig fint, så Peter drak også sit glas. Men 
efter et par minutter faldt Peter om og 
måtte på sygehuset og pumpes ud! Hvorfor 
blev Peter syg, og ikke Børge? Indholdet i 
de to glas, de købte, var fuldstændig éns!

LØSNINGEN STÅR PÅ BAGSIDEN! 



DEADLINE: Søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg 

forældre-intra     ANSVARSHAVENDE Redaktør

Ninkes bog
ny	 børnebog	 på	 forlaget	 Landsvalen,	 og	
hovedpersonen	er	ingen	anden	end	Ninke,	der	
går	 i	 fjerde	 klasse	 på	 skolen.	 Bogen	 fortæller	
på	 vers	 om	 Ninkes	 hverdag	 på	 Gedegården	 i	
Hundslund	
masse	 geder.	 Bogen
enten	 hos	 forlaget	 eller	 på	 Gedegårde
nedenfor

GEDEGÅRDEN i Hundslund
Alida	 og	 Edward	 (som	 tidligere	 ha
bod	 ved	 skolen
lavede
Trustrupvej	 10,	 Sondrup	 (syd	 for	Hundslund)	
Åben	tirsdag	og	torsdag	14
eller	efter

Hinkeregning
skolegården.	 Men	 hinker	 de	 bare?	
faktisk	i	gang	med	at	regne.
lærer	
og	 derved	 lægges	 grundlaget	 for,	 hvad	 der	
senere	skal	fyldes	på	af	højere	matematik..	

Ugens flyverprofil

					

Navn:	Tanja	Anna	Eeg

Hvad	laver	du	i	Babuska/på	skolen?	Jeg er 
gruppekoordinator i Kornblomsten, forælder 
på skolen, og så sidder jeg i skoleforeningens 
bestyrelse og i basarudvalget

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Jeg	er født	den	
18.	august		1970	på	Frederiksberg	hospital	i	
København.	

Hvor bor	du	nu? Jeg	flyttede	fra	det	køben-
havnske	som	fireårig,	og	har	boet	i	Jylland	
lige	siden,	primært	i	Århus. Nu	bor	jeg	på	
Adelgade	i	Skanderborg,	lige	ned	til	søen.

Hvad	er	din	livret?	Jeg	er	forfærdelig	glad	
for	mad	men…	noget	med	fisk,	tror	jeg.

Din	 Yndlingsmusik?	Det	er	helt	humør-
afhængigt.	Lige	nu	den	musik,	fuglene	laver	
om	morgenen.

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
Jeg	har	været	bondekone,	med	egen	
bondegård	og	bondemand	og	kælegris.

Yndlingsbog:	”Den	lille	prins”

Dit	yndlingsfag	i	skolen? Tysk	litteratur	og	
orkester.	Jeg	gik	på	Sydskolen	i	Århus.

Har	du	en	hobby?	Min	have	er	min	hobby

Yndlingsleg	eller	–spil?	Sequence,	et	sjovt	
brætspil

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?            
Muligheden	for	at	gøre	noget	sammen	med	
nogen,	man	ikke	nødvendigvis	plejer	at	gøre	
noget	sammen	med.

Og	det	værste?	At	man	ikke	kan	være	med	
til	det	hele	altid.

Hvis	du	måtte	få	en	rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	New	Zealand	
for	at	besøge min	fars	familie,	

Hvilket	instrument	spiller	du? Klaver	og	
violin,	og	så	er	jeg	lige	begyndt	at	spille	på	
harmonika.	Den	har	været	min	fars.

Har	du	et	yndlingssted	på	skolen? Lige	i	
øjeblikket	er	det	den	lille,	lukkede,	tætte	og	
hyggelige	baghave	ved	Kornblomsten

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	har	lyst	til	at	
dele?	Jeg	synes,	hver	dag	i	børnehaven	er	en	
oplevelse,	som	er	værd	at	dele!

   

Morgensang	næste	uge:

”Vi	kommer	fra	dalenes	fred”		

Recitation	ved 4.	klasse

    

AUDONICON

Onsdag den 16. september
organismen
Foredrag ved Anders 

Lørdag den 19. september:
bikursus ved Erik Frydelund. Vi sér på 
alternative måder at holde bier på, som 
tilgodeser biernes natur og behov. Pris 500 kr

Audonicons bogsalg

På Audonicon ligger der en lille boghandel, 
hvor du 
kalendere, postkort, farveblyanter, økologisk 
slik og kvalitetslegetøj. Der er åbent 13 
tirsdag til torsdag og 10 
Bogsalget råder også over en bogbus, der 
kommer rundt til forskellige arrangementer. 
Du kan også købe varer på hjemmesiden 
audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Fredagsmarkedet

Hver fredag fra 12 
tid længere) er der salg af økologiske 
kvalitetsfødevarer fra Hertha og Skjoldhøj 
landbrugsfællesskab langs gavlen af salen, 
overfor Babuska. Det er hyggeligt at handle 
hos Tyge og Simon og få en snak. Man kan 
købe frugt, grønsager, brød, kager, bolsjer og 
mælk (hvis forsyningerne rækker). I et senere 
nummer af flyveren kan du læse mere om det 
biodynamiske landbrugsfællessk
Herunder er et billede af

, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug 

edaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Ninkes bog Der	er	netop	udkommet	en	
ny	 børnebog	 på	 forlaget	 Landsvalen,	 og	
hovedpersonen	er	ingen	anden	end	Ninke,	der	
går	 i	 fjerde	 klasse	 på	 skolen.	 Bogen	 fortæller	
på	 vers	 om	 Ninkes	 hverdag	 på	 Gedegården	 i	
Hundslund	sammen	med	hendes	familie	og	en	
masse	 geder.	 Bogen kan	 købes	 for	 150	 kr.	
enten	 hos	 forlaget	 eller	 på	 Gedegården,	 se	
nedenfor.

GEDEGÅRDEN i Hundslund
Alida	 og	 Edward	 (som	 tidligere	 har	 haft	 en	
bod	 ved	 skolen)	 sælger	 gedekød	 og	 hånd-
lavede oste	 af	 høj	 kvalitet	 i	 gårdbutikken,	
Trustrupvej	 10,	 Sondrup	 (syd	 for	Hundslund)	
Åben	tirsdag	og	torsdag	14-16 og	lørdag	10-12		
eller	efter aftale/sms. Se	mere	på	ged-gront.dk.

  

Hinkeregning Hér	hinker	anden	klasse	i	
skolegården.	 Men	 hinker	 de	 bare?	Nej,	 de	 er	
faktisk	i	gang	med	at	regne. Man	kan	sige,	at	de	
lærer	 grundlæggende	 regning	 med	 kroppen,	
og	 derved	 lægges	 grundlaget	 for,	 hvad	 der	
senere	skal	fyldes	på	af	højere	matematik..	

Ugens	Citat:

”Når	der	er	en	regnbue,	så	er	det	
Gud,	der	maler

Løsning på gåden:

Det	var	vandet,	som	isterningerne	var	lavet	
af,	 der	 var	 giftigt!	 Børge	 tømte	 sit	 glas,	
inden	 isen	 nåede	 at	
Peter	ventede	og	fik	giften	i	sig!

AUDONICON

den 16. september: Menneske-
organismen, et møde mellem stof og ånd. 
Foredrag ved Anders Høier. Pris 60 kr.

Lørdag den 19. september: Biodynamisk 
bikursus ved Erik Frydelund. Vi sér på 
alternative måder at holde bier på, som 
tilgodeser biernes natur og behov. Pris 500 kr

Audonicons bogsalg

På Audonicon ligger der en lille boghandel, 
hvor du blandt andet kan købe bøger, 
kalendere, postkort, farveblyanter, økologisk 
slik og kvalitetslegetøj. Der er åbent 13 – 16 
tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Bogsalget råder også over en bogbus, der 
kommer rundt til forskellige arrangementer. 

n også købe varer på hjemmesiden 
audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

Fredagsmarkedet

Hver fredag fra 12 – 15 (og måske et kvarters 
tid længere) er der salg af økologiske 
kvalitetsfødevarer fra Hertha og Skjoldhøj 
landbrugsfællesskab langs gavlen af salen, lige 
overfor Babuska. Det er hyggeligt at handle 
hos Tyge og Simon og få en snak. Man kan 
købe frugt, grønsager, brød, kager, bolsjer og 
mælk (hvis forsyningerne rækker). I et senere 
nummer af flyveren kan du læse mere om det 
biodynamiske landbrugsfællesskab Skjoldhøj. 
Herunder er et billede af deres bod.   

Ugens	Citat:

Når	der	er	en	regnbue,	så	er	det	
Gud,	der	maler på	himlen”	Kasper,	5	år		

Løsning på gåden:

Det	var	vandet,	som	isterningerne	var	lavet	
af,	 der	 var	 giftigt!	 Børge	 tømte	 sit	 glas,	
inden	 isen	 nåede	 at	 smelte,	 men	 stakkels	
Peter	ventede	og	fik	giften	i	sig!


	n

