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nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner
Rudolf Steinerskolen
Deadline til næste nummer er ONSDAG d 5. juni, kl 18. Send alskens nyheder til kontor@rss8660.dk

Vi i 3.VG spiller vores afgangsskuespil efter 12 rs skolegang. Stykket

hedder D E N E V I G E F A U S T og er en dramatisk komedie.
Vi spiller torsdag d. 13.6. kl 10.15 og fredag d. 14.6. kl 10.30 og 19.00.
Alle er velkomne fredag aften. Der er fri entre.
K¾re for¾ldre,
Fra skolen sendes I, der havde valgt at deltage p arbejdsdagen i l¿rdags - ca. 25 voksne samt
mange b¿rn og st¿rre elever - hermed en k¾mpestor tak for jeres indsats og engagement.
Der blev virkelig lavet noget, som g¿r en stor forskel, og jeg hber ogs, at I alle f¿lte, at det var
et godt sted at bruge den smukke dag, selv om det ikke var kaffe og pauser, tiden blev brugt p.
Jeg gik selv hjem temmelig sent men meget opl¿ftet af det, den gode stemning og de f¾lles
kr¾fter havde skabt. Tak for det!
I al korthed blev der - flyttet jord og sand - lagt fliser - luget blomsterbede - ordnet pilehytte malet udvendige d¿re - ordnet noget i salk¿kkenet - taget hnd/maskine om de gamle gyngestativer, klatrestativet og resterne af det lille hus - opsat 2 nye gyngestativer
Det er ikke altsammen helt f¾rdigt, men det kommer nok. Nede i hj¿rnet af idr¾ts-pladsen str
nu taget fra huset, som er t¾nkt at skulle laves til et shelter. Hvis nogen vil v¾re med til det, er
de velkommen til at sige det til Alim eller mig.
Mange hilsner p skolens vegne, Flemming

UGENS CITAT

Fantasi er vigtigere end
viden.
Albert Einstein
(1879-1955)

Arbejdsdag i Babuska

I l¿rdags var der arbejdsdag i Babuska, hvor
der kom over 120 b¿rn og voksne og gav en
hnd med. En af dagens store opgaver var at
pbegynde en have, s¾tte hegn, l¾gge fliser,
s gr¾s og opstille en sansegynge - alt
sammen p det omrde, som Babuska for
nylig har lejet af Audonicon.
Ogs andre steder var der aktivitet: Der blev
repareret bd, lavet hegn, gravet jord og
flyttet mange tons grus og sand, fl¾kket
br¾nde, k¿rt affald, syet, gjort rent og pudset
vinduer.
Og s blev der spist masser af pizza, og nogle
af de for¾ldre, der ikke kunne komme havde
bagt l¾kre kager.
Tak for en hyggelig og arbejdsom dag!
Ulrik Nejsum Madsen,
Babuskas bestyrelse

Der er flere billeder at se p Babuskas
hjemmeside: www.babuska.dk
- se under galleri

SOMMERKURSUS
Mandag 1. juli til fredag 5. juli
Velkommen til Rudolf Steiner L¾rerseminariernes
bne sommeruge p Audonicon.
Sommerugen arrangeres i samarbejde mellem
Sophia, Rudolf Steiner l¾rerseminariet i
K¿benhavn og Rudolf Steiner H¿jskolen for
Opdragelseskunst i Skanderborg. Hovedtemaet er
i r Goethes og Steiners farvel¾re, hvor Anders
H¿ier vil holde morgenforedrag med fors¿g, og
seminariel¾rer Lise Austad ved male¿velser vil
vise ind i Goethes og Steiners farvel¾re.
Kursusprogrammet er formet, s alle kursusdeltagere hhv. studerende deltager i morgenforedrag, tegneundervisning, eftermiddagseurytmi og aftenarrangementer, mens de tre
rgange deles i hold til kurserne 1-3.
Sommerugen er tid til indblik i s¾rlige fagomrder. L¾reren bruger sit sprog, sig selv p en
helt s¾rlig mde. Mden, vi taler og bruger
sproget, har en stor betydning for l¾reren. Vi har
til f¿rste rgang engageret Ralf Peter Frenzen,
Bochum, som er sprogformer, skuespiller og
instrukt¿r. Han var som sprogformer
desuden i 1990erne en del af Audonicons faste Goethes og Steiners farvelære
l¾rerstab.
- en ny kunstnerisk og videnskabelig impuls
Birte Kj¾r er leder af den 4-rige uddannelse i
Bothmergymnastik. Graf von Bothmer, som har
TILMELDING Alle interesserede er velkomne
udviklet denne gymnastikform skriver om den
til at deltage i sommerugen. Tilmelding til
blandt andet: Det er en bev¾gelsesskole, som
Audonicons kontor telefon 8652 4755
f¿rer til en oplevelse af det uendelige rum. Den
eller kontor@audonicon.dk
fr rummet til at opst i bevidstheden, som et
senest 15. juni 2013.
h¿jere menneske. Mlet er at placere mennesket
i rummets store organisme, sammen med de
KURSUSBETALING For deltagere, som ikke er
kr¾fter, som hersker der. Den er en skolingsvej studerende ved et af deltidsseminarierne, er
gennem bev¾gelse, en p¾dagogisk skolingsvej
prisen for selve kurset kr. 1250 inkl
for b¿rn og en terapeutisk for voksne. Dette
eurytmiforestilling.
kursus er arrangeret for studerende p anden
rgang.
FORPLEJNING Fra det ¿kologiske k¿kken
I moderne tid bliver b¿rns individuelt s¾rlige
Corporate Cooking kan der bestilles
udvikling og behov mere og mere et anliggende
superl¾kker forplejning:
ogs i den almindelige skole. I kurset for tredje
corporatecooking.dk/kursusmenu
rgang vil Jan Brahm arbejde med specialp¾dagogik. Han er mangerig l¾rer blandt andet MERE INFO www.opdragelseskunst.dk eller
i Specialklasserne ved Johannesskolen i Vejle og
'Den antroposofiske Kalender'
desuden klassisk hom¿opat og foredragsholder.
http://antroposofisk-kalender.dk/kalender
Med aftenforedragene af Niels Henrik Nielsen
hvor programmet kan ses i sin helhed
¿nsker vi at s¾tte Rudolf Steiner Skolen ind i en
sammenh¾ng i menneskehedens ndelige
Hjerteligt velkommen!
udvikling.

Det sker ...
MAJ
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

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 6.
09.00
Audonicon
19.00
Audonicon
Fredag 7.
09.00
Audonicon
12.30
Audonicon
15.30
Audonicon
Mandag 10.
08.30
Audonicon
19.00
Audonicon
Tirsdag 11.
19.15
Audonicon
Onsdag 12.
10.00
Audonicon
10.30
Audonicon
19.00
Audonicon
Torsdag 13.
10.15
Skolen
19.00
Audonicon
Fredag 14.
10.30
Skolen
12.30
Audonicon
19.00
Skolen
L¿rdag 15.
10.00
Audonicon
Audonicon
11.00
S¿ndag 16.
10.00
Audonicon
15.00
Audonicon
Tirsdag d 18.
Skolen
19.00
Skolen
L¿rdag d 22.
8.05-12 Skolen
S¿ndag d 23.
Skolen
Fredag d 28.
14.00
Babuska
UGE 28, 29 og 30
Babuska

ALMA-kursus
Billedbetragtninger
ALMA-kursus
Rudolf Steiner Skolen
Seminariel¾rerm¿de
Bestyrelsesm¿de
Karmabetragtninger
Merkurgruppen
Psykolog Helene Flendt
Rudolf Steiner Skolen
Neufeldtgruppen
Den evige Faust
Billedbetragtninger
Den evige Faust
Rudolf Steiner Skolen
Den evige Faust
Lydhealing v/P.Skytte
P¾dagog seminariet
Yoga
KOR-koncert
STORE STRIKKEDAG
Bestyrelsesm¿de
Sommerafslutning
Sommerferie
Sommerfest med
for¾ldre
Sommerferie

SALG AF INSTRUMENTER
1 stk Cataluna spansk guitar
3/4 str. i meget fin stand + taske
til salg for 500 kr
Kontakt Mia p tlf. 25 34 28 30
(for¾lder til Amalie 7 klasse)

