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Velkommen

I denne vinterudgave af flyveren hører vi om skolens holdning til økologi. Ugens Aesops Fabel handler enten om
... ja hvad handler den om? Den 29. november holder vi et møde om flyverens fremtid. Måske synes du det skal
frigives på Facebook?  skal laves om til et elevblad?  skal flyveren bruges mere til skolekommunikation? Der er
mange muligheder. Send en besked hvis du vil være med, eller skriv til mig hvis du har noget på hjerte. Projektets
bæredygtighed afhænger af at flere engagerer sig da jeg trækker mig efter jul. / Duncan

Basar‐økologi

pålægge skolens forældre at købe økologiske madvarer,
når det er dem der står for mad og drikke på
skolen.Vores forældregruppe er en herlig blanding af
både forskellige overbevisninger og forskellig indkomst
og vi ønsker, at der skal være plads til alle og priser
mangfoldigheden. Så vi skelner altså imellem hvad
skolen står for og tilbyder, og hvad vi vil stille af krav til
forældrene.”

Så er det basartid igen. Den store dag nærmer sig, store
og små glæder sig.– Små ivrige hænder pakker mange
små gaver ind til fiskedammen. Af bare iver ryger en
fødselsdagsgave med i sækken! Basarudvalg og klasse
repræsentanter deler opgaver ud. Nogle klasser står for
caféen, andre koger risengrød og atter andre skal lave
dejlige hjemmebagte småkager, så duften breder sig i de
Nogle ”økologiske” forældre kan måske finde det lidt
små hjem.
”tyndt” og indvende, at forældrene også repræsenterer
Midt i det hele dukker så spørgsmålet op: SKAL det, man skolen med de produkter, de bringer med til en basar.
laver til en julebasar egentlig være økologisk? For nogle Men at skolen har den holdning, som Iben så fint giver
er det en selvfølge, for andre er det ikke. Og nogle er udtryk for, hænger jo sammen med, at skolen ønsker at
være en almen skole, en fri skole for alle, og ikke en
måske i tvivl, men tænker, at det forventes af dem...
skole som missionerer for en bestemt ideologi. Og dette
Så hvad er egenlig forventningen – og har skolen en må også gerne fremgå udadtil. Ligesom der jo heller ikke
holdning? Skoleleder Iben Munk har som svar til nogle undervises i Steiners tanker i timerne, men ud fra disse –
en væsentlig forskel! Nogle af de økologiske forældre
forældre givet dette klare svar:
ville nok også falde fra, hvis de kun måtte medbringe
“Skolen har ikke nogen politik omkring kvalitet og vegetariske, biodynamiske, altmuligfri produkter. Så
mærkning af fødevarer. Når skolen selv er vært for kunne kun den hårde kerne af ”frelste” være med – og
arrangementer bestræber vi os på, at det vi serverer er det ville da være synd!
af økologisk kvalitet. Men ligesom vi ikke stiller nogle
krav til folks religiøse eller politiske holdning, vil vi ikke Stig / Tak til Iben samt forældre i 6. kl.
Niende klasse studerer ægyptisk
billedehuggerkunst på Glyptoteket i
København.
Fotograf Minna Bentzen, Sidse Aaes

Fotos: Bente Foget Madsen
SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

Gedehyrden og Gederne
Paa en stormfuld Dag, i et tæt Snefog drev en Gedehyrde sine
Geder, alle ganske hvide af Sneen, ind i en forladt Hule for at finde
Ly. Her saa han, at en Flok Vildgeder, langt talrigere end hans
egen, allerede havde taget den i Besiddelse. I den Mening at sikre
sig dem alle, lod han sine egne Geder skjøtte sig selv, og kastede
de Grene, han havde medbragt til dem, for de vilde Geder, at de
kunde gnave dem af. Men da Vejret klarede op, saa han, at hans
egne Geder vare omkomne af Sult, medens de vilde Geder havde
taget Flugten til Bjærg og Skov.
Paa den Maade kom Gedehyrden hjem til Spot og Latter for sine
Naboer, fordi han var gaaet Glip af de vilde Geder og havde mistet
sine egne. De, som forsømme deres gamle Venner for de nyes
Skyld, fortjene nok at miste begge.

Ny grøntsagshandel ved skolen
Iben har lavet en aftale med Jeksen grønthandel. Hvis man
går
ind
på
Jeksen
grønthandel’s
hjemmeside
www.jeksengronthandel.dk
Der kan du lægger de varer du ønsker at købe i
indkøbskurven. Varerne leveres så den efterfølgende fredag,
pakket og klar til at tage med hjem. De vil kunne afhentes ved
gavlen af laden, hvor grøntsagsboden plejede at stå, fra kl
12.00. Ordningen træder i kraft næste fredag d. 18. november.
Jeksen grønthandel har tilbudt at donere et vist beløb til
skolen, ved alle salg over 100,kr, så endnu en god måde at
støtte skolen på!

Kalender

Skolen
Lørdag, 26. nov. julebasar kl.
10:00  16:00. Julebasar starter
med elevoptræden kl. 10 på Au
donicon og boder er åbne kl. 12
16. Aftencafé senere på aften .
Husk at købe dine billetter på
skolen  eller køb i døren!
Send eller ring med indlæg, ris,
ros og kommentar til din
ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

Audonicon

23. november
Trio Before kl. 19:30
25. november
Søs Fenger. kl. 20:00

Uges gåde: ferie
En ung mand var ude at rejse i
sin ferie. Da en ældre mand ,
som sad over for ham i toget,
spurgte, hvor gammel han var,
svarede han:  I forgårs var jeg
19, og næste år bliver jeg 22.
Hvad var det for en ferie ??
Hent en kalender og se om du
kan regne det ud...

Ugens

gåde: Hvad hedder
numsen på et egern? Jeg tror
nogen kendte den i forvejen  men
den er ret sjovt synes jeg.
Svar: Numsen på et egern hedder
nødudgang

Bente har
tryllede nogle
billeder af Lil
leby frem,
værsgod

