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En ung kvinde sidder på en bænk i en park 
og læser i et blad. Ved siden af bænken 
ligger en kæmpestor schäferhund. En ung 
mand kommer forbi og får øje på kvinden, 
som han synes, ser meget sød ud. For at 
komme i kontakt med hende går han hen til 
hende og spørger: "Bider din hund?" Hun 
svarer: "Min hund? Nej, det gør den da 
ikke". Den unge mand bøjer sig ned over den 
store hund og klapper den på hovedet. 
Straks farer hunden op og bider den unge 
mand i benet. Med besvær får han revet sig 
løs, og flygter med uhyret lige i hælene. Den 
unge pige rejser sig lidt forvirret op, og 
kalder: "Kom så Fifi, vi skal hjem nu". Men 
hvorfor sagde hun, hendes hund ikke bed??     
Se bagsiden. 

 

                                                 
 

 

Hvad får dig til at lave frivilligt arbejde? 

Det er da den fedeste hobby at være mentor 
for Mala – altså ud over at være med i skolens 
PR-udvalg, som jeg også er rigtig glad for :-) 

Det giver energi, at opleve, at en lille ting for 
mig kan gøre en stor forskel for andre. Jeg har 
selv rejst og boet et år både i Thailand og New 
Zealand, og der mødt en åbenhed, som jeg 
gerne vil vise udlændinge her i Danmark, og 
lære mine børn. Når jeg mødes med Mala er 
det som at få verden ind ad døren, når hun 
byder mig velkommen i farverige gevandter i 
sin lejlighed, hvor der lugter af røgelse og 
dagens tamilske ret, der simrer på komfuret. 

Hvordan fungerer mentorordningen? 

Mala er fra Sri Lanka og jeg har mødt hende 
gennem et kvindenetværk. Mala bor med sin 
mand (der næsten arbejder konstant for at 
forsørge familien), og deres 3 sønner på 8, 10 
og 11 år i de boligblokke, som jeg cykler forbi 
på vej til skolen. Vi mødes 2-4 gange om 
måneden og snakker om hverdagens udfor-
dringer. Jeg hjælper fx med at læse de svære 
breve fra kommunen eller banken. Ofte har 
jeg vores egne børn med, og Sofia og Sebastian 
er blevet rigtig gode venner med Malas børn.  

Mala og jeg finder også gode tilbud i 
lokalmiljøet sammen – fx fællesspisning med 
Projekt Højvangen eller ferieaktiviteter for 
børn. Jeg har også hjulpet med børne-
fødselsdagene.  

Mit mentorarbejde perspektiverer mit 
arbejde som arkitekt, hvor jeg både bygger og 
renoverer almene boliger. 

 

Som mentor får jeg også indsigt i, hvad der 
sker i folkeskolen på mine børns 
alderstrin, da jeg er tilkoblet forældreintra 
til Malas børn. Jeg har været med til skole-
hjemsamtaler og hjulpet Mala med foræl-
dreintra og lektielæsning med børnene.  

Det tager selvfølgelig noget tid at opbygge 
tillid som mentor – og det har givet mig 
nogle grublerier, når familien har 
problemer – hvordan støtter jeg bedst? 
Men Mala og hendes familie er søde og 
taknemmelige, og vil som de fleste 
udlændinge gerne være en del af det 
danske samfund. Det er dejligt at få lov til 
at hjælpe dem lidt på vej. 

Hvor finder man frivilligt arbejde? 

Næsten hver anden dansker laver frivilligt 
arbejde. Hvis det er noget for dig, kan du 
søge på 'frivillig' på kommunens 
hjemmeside. Her finder du en jobbank. 
Der er masser af muligheder fx spil musik 
på et plejehjem, stå i en genbrugsbutik 
eller bliv besøgsven. Hvis du gerne vil 
være frivillig på skolen, så læs på bagsiden 
af denne flyver. PR-udvalget søger bl.a. 
nye medlemmer! Du kan også hjælpe 
Malas drenge med læsning en gang om 
ugen. Eller har du lyst til at lære Mala at 
strikke og brodere i dagtimerne, så ring til 
Mala på 21781993 eller til Maj Britt på 
61774940. 

Link til kommunens frivilligbank: 

https://www.skanderborg.dk/Borger/Sun
dhed-og-sygdom/Frivilligt-socialt-
arbejde/Jobbank-ledige-frivillige-jobs.aspx 

 

  

 

Interview af Bente F. Madsen 

 

/Red.
En af mine yndlingssalmer er  Grundtvigs 
smukke og fyndige ”Påskeblomst”. Den 
bygger på Paulus’ første korintherbrev, og 
handler om det kristne opstandelseshåb: 
”Vågnende jeg ser de døde, i en påske-
morgenrøde”.  
Den kristne tro på en genopstandelse 
bygger naturligvis på, at  Jesus stod op af 
graven påskemorgen. Ifølge den gængse 
fortolkning i folkekirken helt bogstaveligt,    
”i kød og blod”. Men nogle præster har en 
anden opfattelse, og den slags skaber 
opstandelse - ballade med biskoppen! To 
fynske præster argumenterer alligevel i en 
ny bog1 for, at Jesus ikke stod op i sin fysiske 
krop, men i en åndelig skikkelse. Altså som 
noget helt andet end den menneskekrop, 
der lagdes i graven. Læser man bibelens 
tekster om tiden mellem opstandelse og 
himmelfart, må man give de to præster ret 
i, at Jesus efter opstandelsen synes at op-
træde ganske anderledes. Han viste sig og 
forsvandt på overnaturlig vis, gik gennem 
vægge og døre, og hans venner kunne ikke 
altid kende ham. Paulus skriver da også – i 
en af de ældste kendte kristne tekster2:  
”Kød og blod kan ikke arve Guds rige” og på 
spørgsmålet ”Hvorledes står de døde op?” 
svarer han ”Der sås et sjæleligt legeme, der 
opstår et åndeligt legeme”. (1.Kor. 15.35,44,50) 
Rudolf Steiner har også beskæftiget sig 
med opstandelsen, og hans syn på denne 
ligger ikke så fjernt fra de to præsters. Ifølge 
Steiner viste den opstandne Jesus sig i en 
slags åndelig fremtoning, et ”fantom”, mens 
hans fysiske krop opløstes i jorden... 3 

Nogle tror på himlen, nogle på genfødsel3    
- nogle slet ikke på noget.  Hvor mange tror 
mon reelt på, at de døde vil springe op af 
gravene med hud og hår? Og hvad med dem, 
der har fået deres aske spredt over havet? 
Måske springer livet, som i Grundtvigs 
skønne salme, frem med påskedagen - ikke 
som løfte om bogstavelig genoplivning, men 
som håb om at blive ”som engle i himlen”. 
(Jf. Matt. 22.30)                   Kilder + noter på bagsiden 

 

 
  

 

 

 

Maj Britt Due Schmidt 

er frivillig mentor for 

den tamilske kvinde 

Mala og hendes 

familie. De kom hertil 

som flygtninge og har 

boet i Danmark i ti år. 

Foto: Bente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag d. 11. maj 19.30: Eurytmiforestilling 
”Der Wald der Liebe in uns” fremført af Boreas 
Eurytmiensemble fra Oslo. Impulsen til 
forestillingen, der er skabt af Brigitte Mathisen, 
kommer fra ønsket om at komme i dialog med 
Edward Munchs maleri Stemmen/sommernat, 
og de følelser, der ligger bag billedet. Til 
forestillingen er skrevet ny musik af den 
svenske komponist Ylva Bergner. Entré: 120 kr, 
medlemmer  85 kr. 
 

 er åbent 13 

– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om fredagen. 
Du kan også handle på audoniconsbogsalg.dk.  
 

Jonas sælger sin cello, da han er skiftet til 
Valhorn. Jonas har brugt celloen i lidt over et år, 
og den er købt på anbefaling af Niels-Henrik. 
Sådan her står der i produkt-beskrivelsen: 
Thomann Classic Celloset 3/4, comes with 
Pirastro Chromcor strings, set up in Germany 
in Thomann`s string-workshop, plywood top & 
back, maple neck, pearwood fingerboard, 
jujuba tailpiece and pegs. Includes soft bag, bow 
and rosin.  

Pris fra ny 2.645 kr. Nu 1800 kr. Tlf. 51274418 

Venlig hilsen Sarah Gucz 

  

Hver fredag står Tyge fra Hertha og sælger 
mælk, brød og kager. Alt godt om Kvicklys øko-
letmælk, men der er altså meget mere smag i 
gårdmælken fra Herthas eget mejeri. Prøv selv! 

Ved siden af Tyge står Louise fra Skjoldhøj 
landbrugsfællesskab og sælger frugt og grønt, 
også alt sammen meget lækkert. Det er kl. 12-
15, som regel også lidt længere! 
 
Kilder til ”Opstandelse”: PP. Johnsen: ”Opstan-
delsen i Ringe”, og J. Bærentzen: ”Det som intet øje 
så” i Weekendavisen 2016.12. Lukas kap. 24 og 
Matt.  kap 28, 1. Kor. kap. 15. Bent Noack: ”Det ny 
testamente”, J. Hemleben: ”Rudolf Steiner”, 
Anthrowiki.at.  Noter: 1. Sandbeck og Nielsen: 
”Kristi opstandelse, sprog og virkelighed”                   
2. Paulus’ breve er skrevet ca. år 50, evangelierne 
20 til 50 år senere. 3. Vedr. Steiners kristologi og 
dens sammenhæng med reinkarnationen, se 
anthrowiki.at med links til de relevante tekster.  
Tak til min kone for konstruktiv kritik! 

  
Den store schäferhund er ikke kvindens hund. Hendes lille 

puddelhund Fifi løber og leger et stykke derfra. Og den bider ikke. 

 

 

  

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Har du tid, lyst og evner, som du kunne tænke 
dig at bruge på at et stykke frivilligt arbejde på 
skolen? Så er du velkommen til at henvende dig 
til skolens kontor. Det kan være hjælp med 
praktiske opgaver, eller PR-arbejde, se neden-
for. Har du lyst til at hjælpe med eller bidrage til 
flyveren, er du også meget velkommen!!! 

 

Vil du hjælpe os med at udbrede 
kendskabet til vores dejlige skole? Vi er et 
lille PR-udvalg, der har flere gode ideer, 
end vi har hænder til at udføre dem. Vi 
søger bl.a. hjælp til grafisk arbejde, 
tekstarbejde, skolens facebookside, måske 
en lille film om skolen eller bare hjælp til at 
hænge plakater op. Vi holder møde ca. 4 
gange om året, næste gang d. 9. maj 17.45 
på lærerværelset. 

Du er velkommen til at dukke op til mødet, 
eller ringe/maile Maj Britt Schmidt (mob: 
61774940 /mail: ttirbjam@hotmail.com) 
hvis du vil vide mere. Vi glæder os til at få 
nye PR-venner  

 
Skolen holdt arbejdsdag i lørdags. Sådan en dag 
er der arbejdsglæde, fællesskab, energi, leg og 
godt humør. Der blev bygget, flyttet jord og flis, 
der blev malet og luget, der blev kogt og bagt. 
Det var ret svært for børnene at holde afstand 
til de store maskiner, men heldigvis kom ingen 
til skade… /red.  Fotos Bente + red. 

 

På billedet ser man helikopteren, der fik en 
forbedret ”landingsplads” til arbejdsdagen. Det 
lader til, at de forbedrede påstignings-
muligheder har gjort det fine legeredskab 
populært igen – uden brug af stole, havefliser og 
deslige til hjælp for opstigningen…  

 

 

 

  
 
  

Navn: Erik Gorm Svane 

Jeg bor i Højbjerg sammen med min kone 
Anne. Jeg er født i København i 1948 og er 
vokset op på Nørrebro. Jeg er uddannet 
model-snedker, teknisk tegner, 
Steinerlærer og -pædagog. 

Jeg startede på Audonicon da jeg var 39 år. 
Inden den tid havde jeg forskellige 
arbejder. Jeg startede som modelsnedker 
på F.L.Smidt i Valby, siden som teknisk 
tegner med et år i Schweiz, som 31 årig 
flyttede jeg til Silkeborg, hvor jeg købte et 
nedlagt landbrug. I den tid arbejdede jeg 
med butiksinventar, fremstilling af 
vindsurfere, på et garnspinderi, der 
femstillede syntetisk garn og på en 
plastfabrik, som lavede alt muligt i plastik. 
På mit lille landbrug dyrkede jeg grønt-
sager til eget forbrug og havde får og høns.  

De sidste par år har jeg været vikar på 
skolen efter at have været ansat på 
Mallinggaard SFO i 12 år. Jeg kører med bus 
frem og tilbage hver dag mellem Århus og 
Skanderborg. Jeg mødte Susie i bussen for 
4 år siden, og vi fik en snak om SFO’er. Da 
hun hørte, at jeg gik på pension, spurgte 
hun, om jeg kunne tænke mig at være vikar 
på Steinerskolen. Hun fik mit nummer, og 
der gik ikke længe, efter jeg var gået på 
pension, før jeg fik det første opkald. 

Det er sjovt at arbejde i SFO’en, hver dag er 
en ny oplevelse. Jeg var ansat i SFO’en for 
20 år siden. Dengang foregik det i den lille 
pavillon der ligger ud til Grønnedalsvej. 
Her var der liv og glade dage, børnene 
kaldte den for frihedsordningen. Nogle af 
børnene herfra kommer nu som forældre, 
med deres børn. Det er en herlig oplevelse 
at blive genkendt igen, det er lige som det 
at komme hjem efter en lang rejse, og se de 
store forandringer der sket i mellemtiden. 
Der er større sammenhængskraft mellem 
skolen og SFO’en i dag, end der var 
dengang. 

En gang om året eller to spiller jeg golf med 
min søn, og det hygger vi os med. Jeg er 
hobby-fotograf og synes, det er sjovt at tage 
billeder. Jeg er med i redaktionen på Alboa 
beboerblad, hvor jeg laver artikler om 
ejendomsfunktionærer, som har anden 
etnisk baggrund. Det er interessant at høre 
om andre mennesker. 

 

 

 

 

 

 

   

Ugens Citat:  
”I litteraturen som i kærligheden 
undres vi over andres valg.”   
André Maurois  (citeret efter H. Hendrix) 

 

Morgensang næste uge: 

Kom maj, du søde milde. 

Recitation: 5. klasse 
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