
.  

             

 

    

 
Et klassisk eksperiment, som du selv kan lave 
derhjemme:  

Du skal bruge: En citron (behøver ikke være 
økologisk). Et galvaniseret (dvs. forzinket) 
søm. En ledning eller kobbertråd. En 1,5 Volts 
pære (kan være svær at finde).  

Nu skærer du citronen over. Sømmet stikker 
du ind i den ene halvdel. Kobbertråden stikker 
du ind i den anden (eller ledningen, hvis du 
blotter et stykke kobber i hver ende). 

Nu skulle du så kunne få pæren til at lyse ved 
at forbinde dens ene pol til kobbertråden og 
den anden til sømmet. 

Hvorfor? Jo, elektricitet er jo en strøm af 
elektroner. Når zinken fra sømmet og 
kobberet fra ledningen kommer i berøring 
med citronsyren i citronen, sker der en kemisk 
reaktion. Fra zinken frigøres der nogle 
elektroner, mens der i ”kobbersiden” opstår 
et underskud af elektroner. Derfor futter de 
overskydende elektroner fra zinksiden over til 
kobbersiden, hvor der er brug for dem, og 
derved kommer strøm på pæren. 

Dette lille eksperiment viser – meget enkelt - 
princippet i ethvert batteri. Princippet blev 
opdaget ved et tilfælde af den italienske læge 
Luigi Galvani i 1780, der også fandt ud af, at 
han kunne få låret fra en død frø til at bevæge 
sig ved hjælp af strømmen. Princippet blev  
videreudviklet til et egentligt batteri af 
Alessandro Volta, der derfor fik enheden Volt 
for elektrisk spænding opkaldt efter sig. 

Kilder: Disney: Georg Gearløs opslagsbog om 
opfindelser, naturskyddsföreningen, wikipedia PS. 
Vi kunne ikke få det til at virke, måske forkert pære?  
 

  

 
 

 

    

 

I sultanens palads 

I kornblomsten fejrede de fastelavn med en cirkusforestilling med en ægte tryllekunstner. 

Bagefter gik alle de små artister ud og sang og ringlede de små blomster op fra deres vintersøvn. 

Så inden længe myldrer det nok op med små grønne blade! Der var også harmonikaspil, og til 

allersidst blev der serveret popcorn i popcornsboden.  Fotos: Tanja, Line   

Klokkeblomsten og Smørblomsten fejrede fastelavn med en stor fælles fest. På billedet nedenfor 

fornemmer man stemningen med en festlig pyntet stue og festligt udklædte børn!     Foto: Betinna 

 

 

 

 

          

  

                                                            

 

 

 

     

  
 

Side 2: Vibeke Freising er 

ny leder af børnehuset 

Babuska. I denne uge kan 

du møde Vibeke både 

som flyverprofil samt i et 

eksklusivt mini-interview.  

 

Hvad ved du egentlig om februar?

1. Navnet februar kommer fra latin og det betyder egentlig:  

A. Febermåned      B. Renselsesmåned      C. Fastemåned 

2. I februar begynder fasten to dage efter fastelavn. Hvad kaldes den sidste dag før fasten? 

A. Sorte søndag    B. Blå mandag   C. Hvide tirsdag 

3. Den første dag i fasten gik folk i kirke. Jeg tror ikke, de havde deres pæneste tøj på, for denne 
dag kastede eller smurte præsten noget i hovedet på dem. Hvad var det? 

A. Blod     B. Aske    C. Jord 

4. I februar i år er der en ekstra dag, fordi det er skudår. Men hvilken dag kaldes ”skuddag”? 

A. 24. februar      B. 29. februar     C. 31. december 

5. Den 2. februar falder en gammel helligdag ved navn kyndelmisse. Kyndelmisse betyder: 

A. Forkyndelses-messe      B. Lys-messe      C. Karnevals-messe 

6. Man siger også, at kyndelmisse slår sin knude. Hvorfor det?    

A. Det er koldt, så man skal hugge en masse brændeknuder 

B. Det er koldt, så man arbejdede indendørs med fiskenet, strikning og knytning (slog knuder) 

C. Det er midvinter, den koldeste tid på vinteren. Vinteren ”slår sin knude”, sin midte. 

 

 

Se de mange 

flotte billeder 

fra skolens 

fastelavnsfest 

på side 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Lørdag den 27, februar 9.00 – 12.45: En dag om 
sproget – verdensordet og menneskesprog 
med Stefan Frister, Bente Møller og Dorthe 
Rosendahl. Foredrag, eurytmi og 
sprogformning, altsammen om sproget og dets 
muligheder.  

Entré: 250 kr. (175 kr. for medlemmer) 
 

Les tres riches heures de duc de Beurry: Fevrier. 
Illustration fra fransk tidebog, 15. årh. 

Onsdag d. 3. marts 19.30: Hvilken opgave har 
antroposofien i vor tid? Foredrag ved Niels 
Henrik Nielsen om længslen efter ånd og det at 
være menneske i en umenneskelig tid. Entré: 
Ikke oplyst 

Lørdag 5.marts 16.30: Tannhäuser. Wagners 
opera udsættes for en fem-mandsgruppe af 
sangere og musikere bestående af Anja 
Rosseau, Jørn Bendixen, Anders Hildebrandt, 
Michael Blume og Jette Rymer. En storslået 
musikalsk oplevelse! Entré: 100 kr (75 kr for 
medlemmer) 

er stedet, hvor man køber bøger, skrivegrej, 
giftfri farver, legetøj og meget mere. Der er 
åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om 
fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Udover profil-spørgsmålene har flyveren 
stillet Vibeke et par skarpe spørgsmål i 
anledning af, at hun nu er leder af 
børnehuset: 

- Vibeke, hvordan er det at blive chef på sin 
arbejdsplads? 

 Min opstart som leder i Babuska har været 
forholdsvis nem og rar. Mine kollegaer har 
taget fantastisk godt imod at jeg nu sidder 
på denne post. 

- Hvad er din vision for børnehuset?  

Jeg ønsker at Børnehuset Babuska er et sted 
hvor børn, forældre og ansatte trives godt. 
Jeg ønsker for Babuska at vi kan blive ved 
med at dygtiggøre os. 

- Hvad ser du som børnehusets største 
styrke?  

At vi er et hus som konstant er i udvikling. Vi 
forsøger hele tiden at blive dygtigere til 
vores opgaver. 

- At være pædagog og at være leder er to 
helt forskellige jobs. Kommer du ikke til at 
savne "nærkontakten" med de  små?  

Heldigvis har jeg stadigvæk eurytmien i 
børnehavegrupperne. Derudover er der 
faktisk også ca. 7 børnetimer i mit skema 
om ugen. Dem kommer jeg til at bruge som 
vikartimer - det bliver hyggeligt at komme 
rundt i huset på den måde.    

Tak til Vibeke! 

 

Nu nærmer tiden sig for årsmøderne for 
skoleforeningen og skolen. Begge finder 
sted – i forlængelse af hinanden – på 
skolen, onsdag den 13. april. Det er til 
årsmødet, du kan høre om, hvordan det er 
gået i det forløbne år, om økonomien og 
om fremtidsplanerne. Du har mulighed for 
at stille spørgsmål – også kritiske – og du 
har mulighed for at stille op til skolens 
bestyrelse. Det er kort sagt en mulighed for 
at få viden om og indflydelse på dit barns 
skole.  

 

 Tre gutter fra 3.Vg på ryste-sammen-
tur til Tunø i efteråret. Foto Lars T.

 

 

 

        

 Navn: Vibeke Bodin Freising 

Hvad laver du i Babuska? Jeg er pr. 1. 

januar 2016 tiltrådt som leder. Jeg 

varetager også eurytmistunderne i 

børnehavegrupperne. Jeg har været 

tilknyttet huset siden 2008. I alle årene 

frem til 2016 har jeg været i vuggestue-

gruppen Vildrosen..  

Hvor og hvornår er du født?  

Charlottenlund, 12. februar 1963 

Hvor bor du nu? Jeg bor midt på Adelgade 

i Skanderborg. 

Din  Yndlingsfilm? ”Stegte grønne 

tomater”.  

Din yndlingsbog? "Ronja Røverdatter". 

Jeg elsker hendes tilgang til livet 

Din yndlingsleg eller –spil? Jeg kan rigtig 

godt lide at spille "Brandy Dog". Et spil, 

jeg har fået af venner fra Schweiz 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg har været bartender, og i øjeblikket er 

jeg ved at brodere en pude!! 

Hvilket instrument spiller du? Som barn 

gik jeg flere år til klaverundervisning. Som 

voksen har jeg spillet fløjte. 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Jeg 

holdt meget af dansk - jeg elsker at læse. 

 Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 
hvor skulle den så gå hen? Thja?? jeg 
holder meget af at rejse så... Spanien, 
Vietnam, Grønland, Kina, Canada.......  

   Har du et yndlingssted i Babuska? Da 
jeg var i Vildrosen holdt jeg meget af at 
sidde i sofaen med børn tumlede rundt på 
og omkring mig, mens vi sang eller 
grinede. 

 

 
 

 

 

     

 

Morgensang uge 8: 

Februarsol   

Recitation ved 2. klasse           

Ugens Citat:  

”Die Wirklichkeit, von der wir sprechen 
können, ist nie die Wirklichkeit an sich”                           

Werner K. Heisenberg (kvantefysikkens 
”fader”), citeret efter Ferdinand von Schirach 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Alle fotos: Bente

 Oppefra og ned:  4. klasse står til søs som 
tapre vikinger 

Liam som en pengeglad ægypter, i femte 
klasse havde hver elev lavet et lille rim, 
som passede til udklædningen 

En elevoptræden er ikke noget uden et 
stort, veloplagt publikum 

Tøndeslagning i den ældre afdeling 

En hel masse nykronede kattekonger og   
-dronninger på rad og række 

 

 

        

 Ottende klasse havde valgt et tvetydigt 
tema for udklædningen, der var i hvert 
fald maske både for og bag på de unge 
mennesker…. 

 

  

   Stitch alias Alberte fra 1. VG. Foto red. 

 

           

Kongekrone bortkommet til fastelavnsfest. 

Meget savnet. Billede haves. Pæn dusør 

udloves (12 flasker).  Diskret henvendelse 

ved bagdøren, Marselisborg.  

Venlig hilsen Henrik, pensionist. 

 

 

 

                 

 

  



 

 Violin til salg 
 
Jeg har en lille fin ¾ violin til salg, brugt af 
mine egne børn her på skolen engang. 
Tænker den skal koste 2500,kr. Tænker at 
der nok skal være børn der kan bruge den.  
Hilsen Lone Nielsen  
25 77 20 24   laru@live.dk 
 

Kunst-auktion 

8. klasse skal til Frankrig i foråret. Som støtte 
til turen, sætter jeg en løve - tegnet med kul, 
på auktion. Billedet måler 210x130. Der er en 
materialeudgift på femhundrede som 
fraregnes. Auktionen, hvor billedet kan beses 
rigtigt, afholdes i løbet af foråret. 

Hilsen Lars Christensen 

 

 

 

  
Tavletegning fra overskolen: Tektoniske 
og vulkanske processer i jordskorpen. 

 

Løsning på quizzen: 1. B. Februaris betyder 

renselse. Måneden var oprindelig årets sidste, 

og man skulle vel have gjort rent op til 

nytårsfesten 2. C. Hvide tirsdag, vistnok efter de 

hvedebrød, man spiste denne dag. 3. B. Aske, et 

symbol på dødelighed og sorg, jf. 1. Mb. 3.19      

4. A. 24. februar var i den ældste romerske 

kalender årets sidste dag (i skudår). Den har i 

dag kun betydning i den kirkelige kalender. 5. B. 

Lysmesse, af latin missa candelarum. 6. C. Det 

er vinterens ”knude”, midtpunkt eller koldeste 

tid, jf. St. St. Blichers ”Det er koldt herude” 

Fra SFO’en: 

 

Jess Schøntaun, der har arbejdet i SFO’en i 6 
år, har valgt at opsige sin stilling og er fratrådt 
ved udgangen af januar. Jess har været en af 
de stabile kræfter i SFO’en, hvor han i en 
årrække fungerede som leder. Flyveren siger 
tak for indsatsen til Jess og ønsker held og 
lykke fremover.  /red. 

Mattias, Sebastian og Noah har bygget dette 
flotte og dristige klodsetårn, der ser ud til at 
trodse tyngdeloven! Foto: Helena F. Madsen 

             

Der er også gang i de kreative sysler i SFO’en. 
Denne smukke stofengel har Amalie lavet. 
Foto: Amalie Frommelt 

            

  

                        

         Vi  flyver også på Facebook! 

 

Savner du noget kønt og grønt at kigge på i 
denne kolde tid? Så er det nu, man kan tage 
grene ind fra haven eller skoven og sætte dem 
i en vase. I løbet af en uge titter de første små 
grønne blade og evt. blomster frem. Man kan 
også sagtens sætte fastelavnsriset i vand og 
se, hvad der sker….    Red. 

Billeder fra en danskopgave der hedder 
Skriverouletten. Det er et gruppe-
arbejde, hvor eleverne skal skrive en 
opgave, der skal ende med at være en 
lille roman. Gennem forløbet modtager 
de oplysninger, som tilsammen danner 
mønstret til en roman. Deres opgave er 
at udfylde de tomme sider på baggrund 
af oplysninger om genre, tid, synsvinkel, 
persongalleri og konflikt.  

 Tekst og billeder: Lars Thetmark 

 

 

 

 God vinterferie til læserne! 
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