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nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner
Rudolf Steinerskolen
Deadline til næste nummer er ONSDAG d 12. 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!

UGENS CITAT

Kærlighed starter, når vi
skubber egoet til side og
gør plads til andre.
Rudolf Steiner
(1861-1925)

STORE STRIKKEDAG
18. juni p skolen, i skole-tiden

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.
Dagens program:
Strik
Pausegymnastik
Smoothies
Kaffe og rundstykker
Strik
Pausekor
Madpakker
Strik
Frugt
Hvis for¾ldre har lyst at deltage,
eller donere noget, garn, pinde, kage
e.lign. kan de kontakte mig,
Karin Ahlgren 2.kl
Der varmes
op p
l¾rerv¾relset
til
Store
Strikkedag,
her er det
Mouritz.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...

Skuespil i 1. klasse!

1. Navn: Susie Lykke Pedersen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er p¾dagog i SFOen, uddannet p
Rudolf Steiner Seminariet i rhus i 2006.
3. Hvor og hvornr er du f¿dt: I Randers,
d. 23.9. 1971, men vokset op p Mors.
4. Hvor bor du: Ved en i rhus med udsigt
over vandet.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg er ret bred,
hvad musik angr, men jeg gr aldrig af
vejen for Daniel Denoir, Emmylou Harris,
Lars H.U.G. og middelaldermusik. Lige for
tiden h¿rer jeg meget ÒThe MessengerÓ
med Daniel Denoir, og s Òh, at v¾re en
h¿neÓ med Kim Larsen, synes jeg er et
fantastisk nummer.
6. Hvad er din livret: MAD! God mad,
vegetarmad for at v¾re helt pr¾cis, men
en gang imellem kan jeg godt savne en
rigtig hotter (ps. vegge-hottere fes nu i
p¿lsevognen p Tr¿jborg i rhus, red.),
og s ikke for meget suppe.
7. Hvad er det bedste du har l¾st, set i
biografen eller p TV for nylig: Jeg l¾ser
mange b¿ger, men jeg synes Dostojevskijs
ÒForbrydelse og StrafÓ var helt ekstrem
god, og samtidig det v¾rste jeg
nogensinde har l¾st, fordi den var s barsk
Ð og lang!
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg k¿rte traktor fra jeg var 11, uden
k¿rekort, og det har jeg stadig ikke. Jeg
¿nskede mig osse en hest, men mtte
n¿jes med at ride p en tyrekalv til at
begynde med.
9. Har du en hobby: Hndarbejde - jeg
strikker og nlebinder (middelalderteknik)
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Rundbold og dseskjul, og jeg elsker at
spille kort og ludo og besserwizzer.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Tankegangen,
at man er i et f¾lles spirituelt milj¿, hvor
det er helt ok at man tror p, der er noget,
der er st¿rre end een selv, og at mennesket
altid er helt inde bagved.
12.Hvad synes du egentlig om at flyve: Det er
altid en blandet forn¿jelse. At lette er det
fedeste, at lande er det v¾rste, men ryger
man ind i uvejr og lufthuller og den slags,
blir jeg altid helt stille og rolig.

For tiden reciterer vi "Lille-Pers vandring"
(frit oversat efter Hugo Gyllanders digt) til
morgensang. Hovedfagstimen str i
skuespillets tegn. Vi dramatiserer det norske
folkeeventyr "Peik", og b¿rnene er aktive
med ideer og forslag. For ikke at overbelaste
b¿rnene med eventyr og tilh¿rende genfort¾lling midt i al eventyrskuespillets
udenadsl¾re og "huskearbejde" er jeg
begyndt at l¾se "Grynet" af Astrid Lindgren
for dem i slutningen af hovedfagstimen og i
spisefrikvarteret. Stemningen i klassen er
meget bulderbysk: Der er en livlighed,
foretagsomhed og udfoldelsesgl¾de, der hele
tiden skal have indhold, n¾ring og ramme.
Skuespillet opf¿res den 22. juni.
Der er generalpr¿ve for bl.a. b¿rnehaveb¿rnene fra B¿rnehuset Babuska fredag den
21. juni kl. 9.30.
Varme sommerhilsener fra Helle
Micro-campsites Ð In my Garden
Campinmygarden.com is the first and only
website advertising private gardens as
micro-campsites; providing accessible,
affordable and fun alternatives to
traditional accommodation around the
world. Join us now to book a garden campsite or to advertise your owngarden as a
campsite. It's completely free.
Vidste du at:
Der er 2.800 elever
i de danske Steiner skoler

JUNI
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
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19.00
Audonicon
Fredag 14.
10.30
Skolen
12.30
Audonicon
19.00
Skolen
L¿rdag 15.
10.00
Audonicon
11.00
Audonicon
S¿ndag 16.
10.00
Audonicon
15.00
Audonicon
Tirsdag d 18.
formiddag Skolen
19.00
Skolen
Fredag d 21.
09.30
Babuska
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
JULI
Mandag 1.-fredag 5.
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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
Skuespil opf¿rt af 1.kl
Sommerafslutning
1.klasses skuespil
Sommerferie
Sommerfest med
for¾ldre
Sommerferie
B¿rnehuset er lukket
Sommerkursus:
Goethes og Steiners
farvel¾re

De nye
gynger
bruges
flittigt

BOLIG SØGES

K¾re Alle,
Vi har solgt vores hus i H¿rning og
¿nsker at leje eller fremleje et hus
eller en lejlighed i Skanderborg /
Stilling / H¿rning eller omegn
pr 1. august 2013. Kender I nogen,
der ¿nsker at fremleje eller udleje sit
hus, m I meget gerne sige til.
Vi er en familie p 3 personer.
vh, Sanam & Reza (Andiya 4kl)

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

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

F

