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Tekst og foto: Anne Marie og Steffen 
Holst, forældre i 3. kl. 

Vores fantastiske klasselærer Alim 
har til flere forældremøder opfordret 
os forældre til at arrangere et eller 
flere fællesarrangementer for klassen, 
for at vise vores børn, hvordan man 
omgås hinanden på en ordentlig måde 
med et ordentligt sprog indbyrdes - 
også selv om vi voksne kan være 
uenige. Det er vigtigt, at børnene ser en 
stærk forældregruppe og at vi viser 
dem vejen.  

Derfor mødtes vi - de fleste forældre, 
søskende og børn i 3 klasse - til et 
mindre eftermiddags-arrangement 
torsdag den 9. marts. De første ankom 
ved 15.00 tiden. Vi fik en kop the, kaffe 
og et stykke kage, hvorefter nogle 
fædre tog børnene med over på 
parkour-banen ved rådhuset. Andre 
blev i klassen og havde tid til at få nogle 
gode snakke.  

Ved 17-tiden anrettede vi maden - 
ideen var at alle tog mad/en ret med til 
et fælles bord - og sikke et bord det 
blev. Både øjet og ganen fik en dejlig 
oplevelse og vi tror ikke der var nogen 
der gik sultne hjem. Herudover havde 
vi tid til at få nogle gode snakke på 
kryds og tværs, og børnene fik lov til at 
"have skolen helt alene" i nogle timer. 

Børn og voksne hyggede sig indtil ved 
ca. 18-tiden, hvor vi i fællesskab fik 
gjort klasselokalet klar til fredagens 
undervisning. Og som flere af os blev 
enige om inden vi atter vendte næsen 
hjemad: Det var godt nok hyggeligt – 
det er ikke sidste gang, vi gør det! 

 

 

Af Johan Nejsum Madsen, elev i 2.VG 

Mit emne er "byggeri" og min interesse 
for byggeri tror jeg stammer fra mine 
mange byggerier med træklodser som 
lille og de træhuler jeg har bygget siden 
da.  

Jeg fandt mit emne kort før 
sommerferien, da jeg lige havde været i 
praktik hos Wood-Ways.com, og siden da 
har mit projekt udvidet sig til, at jeg skal 
rive vores gamle tilbygning (den er fra 
1910) ned og bygge en ny tilbygning op 
fra bunden. Jeg regner med at lave et nyt 
fundament, støbe gulv med gulvvarme, 
bygge træskelet og beklæde bygningen 
med mursten. Jeg har fået 33 kvm til min 
rådighed, og jeg ønsker at prøve mine 
evner af i alle de forskellige håndværk, 
der hører til et byggeri.  

Jeg er på nuværende tidspunkt godt i 
gang med at rive ned, og vi har allerede 
kørt to store læs affald til Værdiparken, 
og det tredje er på vej. Jeg er også godt i 
gang med en detaljeret tidsplan for året, 
og jeg føler virkelig, at jeg har fundet "det 
rigtige" emne.  

 

Johan afleverede sit emnevalg på denne måde. 

 

Husk årsmøder! 

Skolen: 5. april 

Babuska: 26. april 

Tillykke til os! 
I dag er det flyverens fødselsdag, 
hurra, hurra, hurra! Det er nemlig 
præcis fire år siden, at flyveren så dagens 
lys. I fødselsdags-nummeret er der nyt 
fra bl.a. 3. klasse, fra overskolen og fra 
Audonicon. Og så er vi helt vilde med, at 
der er et bidrag fra en af eleverne - det vil 
vi rigtig gerne have mere af!  

I dagens anledning er der ekstra 
præmier i denne uges gåde, der er en 
hyldest til Sherlock Holmes, der vist er 
ret populær lige for tiden. Men sig mig: Er 
gåderne for svære, eller gider I ikke 
prøve at vinde? Der kommer i hvert fald 
ikke mange svar ind…      Stig, redaktør 

 

 

Mad og hygge 

i 3. klasse 

 

Overskolen: 

Mit 

årsopgave-

projekt   

 

Fra SFO: Et spil ludo er altid hyggeligt. 
Og vi er heldigvis gode venner, selvom 
den ene bliver slået hjem…        / Stig 

    

 

 

Plakatkunst fra Audonicon 

Ovenstående plakat stammer fra et arran-
gement, der allerede er afholdt – et af de 
fredagsforedrag, som seminariet står for. 
Og som vi desværre – ved en forglemmelse 
- ikke nåede at få annonceret i flyveren. 
Men det er også et eksempel på de mange 
fine, kreative og æstetisk gennemførte 
plakater, som Audonicon løbende frem-
bringer. Den hér er jeg ret vild med! /Stig 
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   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage?,  

 

     

 

Fra Audonicons program  

Fredag den 24. marts 19.30: Lohengrin, 
uddrag fra Wagners berømte opera - se 
omtale i sidste uges flyver. 

Lørdag-søndag 1.-2. april: Livsstils- og 
alternativmesse. 

Onsdag den 5. april 19.30: ”Så meget godt 
i vente” - Foredrag med den 83-årige 
biodynamiske bonde Niels Stokholm, 
kendt fra filmen "Så meget godt i vente" 
og nu bogen ”Kærlighed til alt levende”. 

Entre kr. 75 / 60 (medlemmer) 

 

Onsdag den 19. april: Vitalitet fra muld 
til mave. Foredrag ved Jens Otto 
Andersen, forfatter til bogen af samme 
navn. Hvad er vitalitet? Kom og hør!  

Med forbehold for ændringer og trykfejl. 
Se mere på audonicon.dk eller på FB.  

 

Audonicons bogsalg har åbent tirs.-
torsd. 10-16, fredage 10-14.  
Bogsalget byder ikke kun på bøger, men 
også økologisk slik, trælegetøj, flotte kort 
og meget andet godt. Kig ind! 

 

Barnepige søges 

Sød og ansvarsfuld barnepige/dreng 
søges til pasning af vores tre artige børn. 
Vi bor i Højvangen. Ring for nærmere info 
på tlf. 26405914. 

Ane Palm Rikskov 

 

Deadline: Inden weekenden, eller efter 

aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller 
brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Duncan Lithgow, 
Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged 
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

  Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke 
nødvendigvis institutionernes holdning. Den 
udkommer så vidt muligt hver onsdag, undtagen 
i skoleferierne.  

Forår i Babuska  

Det er blevet lysere og lunere, og også på 
Æbleblomst-stuen vælder lyset ind. 

 

Rita og Dea fra Æbleblomsten betragter 
det begyndende forår igennem ruden. 

Foto: Bente Foged Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Ugens flyverprofil   v/Stig 
   
 

 

 

  
 

   Valentin Ali Frost Hamidi 

Jeg går i 5. klasse. Jeg er født den 22. 
oktober 2006 på Skejby sygehus. 

Før jeg kom hertil gik jeg på Rudolf 
Steiner-skolen i Ålborg.  

Hvor bor du nu? I Skanderborg 
sammen med min mor og lillebror 
Valdemar, som går i 2. klasse. Vi har en 
kat der hedder Müsli, 4 kaniner og 
nogle fisk. 

Hvad er din livret? Pizza. 

Hvad er din yndlingsmusik? Jeg kan 
bare rigtig godt lide at lytte til musik. 

 Hvad er din yndlingsbog? ”Den 
uendelige  historie”. 

Hvad er din yndlingsfilm? Asterix og 
Obelix. 

Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Sløjd. 

Hvilket instrument spiller du? 
Kontrabas. 

Har du en hobby eller sport? Jeg går til 
parkour og dans. 

Yndlingsleg eller -spil? Jeg kan godt lide 
at spille kort. 

Hvad er det bedste ved skolen? Alle 
vennerne 

Og hvad er det værste? Lektierne! 

Hvis du måtte få en gratis billet med 
flyveren, hvor ville du så tage hen? Til 
Hawaii! 

 

 

Støt kulturfonden! 

Da overskolen tilbage i efteråret var på 
studierejse til Finland, fik vi en flot 
pengegave af Fonden til Fremme af 
Antroposofisk Kulturel Virksomhed. 

I den anledning opfordrer vi alle til at 
støtte fondens fine arbejde, så andre 
Steiner-initiativer  -  og vi selv  -  fortsat har 
et sted at søge en skilling. 

Få en 200-kroneseddel (mindst) op af 
lommen og giv en gave. Fradrags-
berettiget! 

Se mere på: www.antroposofisk-
kulturfond.dk 

På vegne af overskolens glade 
gavemodtagere, Martin Haugaard 

 

 

 

PræmieGåden: Skattekortet 

Fællesflyveren fejrer fire års 
fødselsdag i dag – derfor præmie 
til de 3 første, der svarer rigtigt! 

En ung kvinde arvede en herregård fra 
en rig onkel. Hun flyttede straks ind. I den 
sydvendte park stod et stort egetræ med 
fine grønne blade, det var ældgammelt, 
måske 400 år. På græsplænen midt 
mellem træet og huset stod et gammelt 
solur. En dag, hvor kvinden ryddede op på 
loftet, fandt hun et gammelt dokument 
med følgende tekst: 

”Året var 1717, Dagen var 1. Marts. 
Fjenden stod en Mil fra Porten. Solen 
stod over Egen. Soluret stod i Skyggen. I 
Fjor havde det sagt mig, hvad klokken var 
slået. Jeg stod hvor Skyggen endte. Ti 
Skridt modsat Skyggen, og så derunder”.  

Aha, det er jo et rigtigt skattekort, tænkte 
kvinden, der ikke var tabt bag en vogn. 
Første marts, da skyggen af egetræet lå 
hen over soluret, talte hun ti skridt op fra 
enden af skyggen, i modsat retning af 
denne. Desværre endte hun en meter inde 
i selve huset, på gulvet i havestuen. Den 
unge dame brød gulvet op og gravede et 
enormt hul! Men hun fandt ingen skat 
eller spor af én! Hvad har hun gjort galt, 
og hvordan finder hun skatten? 

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk, så vinder du måske! 

PS. Kvinden fandt til sidst skatten! Prøv 
evt. at gætte, hvad der skete i 1717, og 
hvorfor ingen har gravet skatten op igen? 

(Inspiration:  Conan Doyle: The Musgrave Ritual) 

Løsning sidste uge: Vandstanden falder! 

Vinder uge 9: Ingen rigtige svar       /Stig 

  

 Ugens Citat:   

Selvom der ikke findes nogen sandhed, 
kan mennesket godt være sandfærdigt”  

 Hannah Ahrendt (tysk filosof) 
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