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Deadline til næste nummer er ONSDAG AFTEN d 29. maj

K¾re for¾ldre,
Arbejdsl¿rdagen n¾rmer sig hastigt, og i skrivende stund har jeg ikke set s mange
tilmeldinger, men det skal ikke afholde nogen fra at komme; ejheller, hvis man synes
opgaverne er for store og komplicerede; der er ogs mindre ting s som lugning og
maling.
Lige et par akstra kommentarer til dagen: Der er kommet 13 kubikmeter faldgrus, som
skal k¿res ned til gyngerne, s trilleb¿rer og skovle er meget velkomne!!
Desuden hber vi ogs p at n at f 2 nye gyngestativer; det store dur ikke mere og
skal tages ned og forhbentlig kan vi f sat mindst det ene nye op. Anders kommer
med maskinhj¾lp - p forhnd tak, Anders - s det ogs skulle v¾re muligt.
Skulle nogen have en motorsav med et langt sv¾rd, vil den ogs v¾re meget
velkommen; s kan den store tr¾stamme blive skret i mindre stykker og trillet andre
steder hen. Men kom frisk, fri og frejdig, hvo, som har tid og lyst!
Bedste hilsner fra Flemming
SOMMERKURSUS, 1.-5. JULI 2013
GOETHES OG STEINERS FARVELÆRE
- en ny kunstnerisk og videnskabelig impuls

- Farver er broen mellem lys og m¿rke
- Farver er jordens svar p solens lys
- Farver er naturens sj¾l

STORE STRIKKEDAG

Afholdes d. 18. juni p skolen, i skoletiden. Alle strikker/h¾kler/syer sm
huer som i efterret bliver solgt af
firmaet Innocent til fordel for
®ldresagen. Pengene er ¿rem¾rket til
ensomme ¾ldre. Det synes vi er et
godt forml og bidrager gerne. Dagen
kommer til at forl¿be med skiftevis:
Strik, pausegymnastik, Smoothies
(doneret af Innocent), rundstykker,
strik, pausekor, madpakker, strik/frugt
(doneret af Rema 1000 i Skde). Jeg
mangler at f sponsoreret rundstykkerne, har fet et tilbud p kr. 2
pr. stk fra Brugsen i Stilling. Min foresp¿rgsel til Elivirasminde (fl¿deboller)
er desv¾rre ikke blevet besvaret. Hvis
nogen for¾ldre har lyst at deltage,
donere noget, garn, pinde, kage e.lign.
kan de kontakte Karin Ahlgren 2.kl

Farver betyder meget for vores verden, men
hvad er farver, og hvordan opstr de i
atmosf¾ren og naturens liv?
To forskere har givet v¾sentlige bidrag til et
arbejde med farverne i det p¾dagogiske svel
som i det kunstneriske: Johan Wolfgang von
Goethe og Rudolf Steiner. Det har haft stor
indflydelse hos en r¾kke kunstnere bl.a. den
engelske maler Turner og danske Arild
Rosenkrantz.
Kurset tilbyder f¿rst en tilgang til Goethes
farvel¾re ved en indf¿ring i Goethes metode
med demonstrationsfors¿g: De atmosf¾riske
farver, den bl himmel og solnedgangens
farvepragt. Farvekredsens dynamik og
hemmeligheder. Farveklangene. De
prismatiske farver, regnbuen og de farvede
bnd. Goethe og Newton Ð en ndskamp? De
farvede skygger. Derefter arbejdes der med
male¿velser ud fra Goethes farveklange.
Det n¾ste skridt er tilgangen til Steiners
farvel¾re, der kan ses som en forts¾ttelse af
Goethes. Her fordybes erfaringerne, der f¿rer
ind i farvernes univers. Tilgangen til billedfarverne gr¿n, lilla, hvid og sort og glansfarverne r¿d, bl og gul, med male¿velser.
Tilmelding til Audonicons kontor
tlf8652 4755 eller kontor@audonicon.dk
senest 15. juni.
Pris 1250kr

UGENS CITAT

Farverne er lysets
handlinger og lidelser
Goethe (1749 - 1832)

2. klasses tur til
Herschendsgave

DET GRØNNE HJØRNE
Nu er det tid at samle birkeblad og br¾nden¾lde til husapoteket.
Br¾nden¾ldens topskud (de ¿verste 10 cm) samles formiddag og t¿rres i tynde lag p
papir. Opbevares i knast¿r tilstand p lukkede glas. Kan blandes i bolledej eller i suppe.
Br¾nden¾lde ¿ger organismens evne til at optage og indbygge jern. Vi beh¿ver jern for at
kunne virke aktivt med vort jeg i verden. Uden jern intet viljesliv! Gr jernprocenten ned
bliver barnet svagt og kan ikke handle. Ogs immunforsvaret beh¿ver jern.
Birkebladet indsamles p lignende vis men benyttes mest som te til voksne. Birkeblad
lindrer gigt og reumatiske lidelser og modvirker generelt ophobning af affaldsstoffer i
organismen. Bladet er udrensende og opbyggende og burde indg i enhver sk¿nhedskur.
Skift formiddagskaffen ud med et krus birkeblads te og oplev ny energi og velv¾re. Det er
de nyudsprungne blade der indsamles.
30 g sm¿r, smeltes i m¾lken
3 dl m¾lk 37 grader
1 ¾g
40 g g¾r
1 str¿get teskefuld salt
1/2 teskefuld st¿dt kardemomme
1 spiseskefuld sukker
400 g Hvedemel
En hndfuld knust t¿rret br¾nden¾lde (ca.20 g)
Opskrift til 14 Super brændenældeboller

Ingredienserne blandes godt og melet tils¾ttes
sidst. Det hele ¾ltes godt igennem og henstr 1/2 time et lunt sted. Bollerne formes,
(tag lidt olivenolie p fingrene) s¾ttes p plade og efterh¾ver til dobbelt st¿rrelse.
Bages 20 min. ved 200 grader. Kan pensles p halvvejen.
SEIH

FORÅRSKONCERT PÅ AUDONICON

Hvor var det smukt og imponerende at se s mange b¿rn og unge spille p s mange forskellige
instrumenter og stilarter - violin, bratsch, cello, trompet, klarinet, tv¾rfl¿jte, kor og orkester

Det sker ...
MAJ
L¿rdag d 25.
10-15
Babuska og
Skolen
S¿ndag d 26.
09.00
Audonicon
10.00
Audonicon
15.00
Audonicon
Uge 22

27.5.-2.6.

Mandag d 27.
19-21
Audonicon
Tirsdag d 28.
19.15
Audonicon
Onsdag d 29.
10.30
Audonicon
19.00
Audonicon
Torsdag d 30.
19.00
Audonicon
19.00
Audonicon
Fredag d 31.
17.00
Audonicon
17.00
Audonicon
17.00
Audonicon
JUNI
L¿rdag d 1.
09.00
Audonicon
09.00
Audonicon
09.00
Audonicon
S¿ndag d 2.
10.00
Audonicon
Tirsdag d 4.
09.00
Audonicon
19.15
Audonicon

En kvart violin s¾lges, vi gav 3000.
En 8. del violin s¾lges pris 2200.
K¿bt gennem violin l¾rer, som sagde
god for dem. Henv. 5121 1552.
Med venlig hilsen, Inge Mathiesen

May Day
Yoga - Ilse Gaardsdahl
Klassetime
Skolerejseuge
Karmabetragtninger
Merkurgruppen
Skolens orkester
Neufeldtgruppen
Billedbetragtninger
Bestyrelsesm¿de RSO
Githa ben David
Anders H¿ier
L¾rerseminarium
Githa ben David
Anders H¿ier
L¾rerseminarium
Mindfulness og
meditation
Githa ben David
Merkurgruppen

Onsdag d 5. skolefri Grundlovsdag
B¯RNEHUSET ER BENT
Torsdag d 6.
09.00
Audonicon
19.00
Audonicon
Fredag d 7.
09.00
Audonicon
12.30
Audonicon
Audonicon
15.30
Tirsdag d 18.
Skolen
Skolen
19.00
L¿rdag d 22.
8.05-12 Skolen
S¿ndag d 23.
Skolen
Fredag d 28.
14.00
Babuska

SALG AF INSTRUMENTER

Arbejdsl¿rdag

UGE 28, 29 og 30
Babuska

ALMA-kursus
Billedbetragtninger
ALMA-kursus
Rudolf Steiner Skolen
Seminariel¾rerm¿de
STORE STRIKKEDAG
Bestyrelsesm¿de
Sommerafslutning
Sommerferie
Sommerfest med
for¾ldre
Sommerferie
B¿rnehuset er lukket

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (PÅ SKOLEDAGE)

Gårdbutikken GED & GRØNT
- rstidens ¿kologiske frugt og gr¿nt
- gedek¿d, p¿lser og gedegouda

HERTHA

www.puregreen.dk
F 10% rabat p dit indk¿b ved at skrive Babuska i
gavekortfeltet p check-out siden.

levef¾llesskab for 25 udviklingsh¾mmede
og 150 ÒnormaleÓ beboere
M®LK - BR¯D - KAGER
Vi kan ogs levere glutenfrit br¿d

