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nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske institutioner
Rudolf Steinerskolen
Deadline til næste nummer er
ONSDAG d 14. august kl 18
Send alskens nyheder til kontor@rss8660.dk

STORE STRIKKEDAG
UGENS CITAT
”Hvor er jeg heldig at have
noget, der gør det så svært
at sige farvel.”
Peter Plys

SOMMERFEST

L¿rdag d. 22. juni kl. 10.15 afholdes skolens
traditionsrige sommerafslutning i salen.
Festen begynder med et musikstykke. S
opf¿rer 1. klasse deres eventyrskuespil "Peik".
Efter stykket modtager 1., 6., 8. og 12. klasse
vidnesbyrd og vers af deres klassel¾rer. Til
sidst skal vores ¾ldste elever i 3.vg kranses
og dimitteres, og vi skal sende dem ud i den
store vide verden. Velkommen til festen!

Babuskabørns Guldkorn
Overh¿rt i forret 2013:
En dreng og en pige leger rolleleg. De d¾kker
bord og g¿r i stand, men p et tidspunkt
opstr der uoverensstemmelse. De er ikke
enige om, hvordan tingene skal v¾re, og
stemningen bliver lidt mere kantet og
h¿jr¿stet. Indtil sagen afsluttes brat af en
strakt pegefinger og pigens skarpe og
beslutsomme stemme: ÒUd af mit k¿kken!Ó
--To drenge er i gang med rolle-forhandlingerne f¿r en rolleleg.
Den ene dreng siger til den anden:
ÒVil du ikke v¾re far'en? (pause) - For s
bestemmer du det hele.Ó
--Der kan man bare se, hvad man skal l¾re af
de sm efterlignere! Og s troede vi lige, at
traditionelle k¿nsroller var et for¾ldet og
overstet kapitel....
Noget tyder p, at de Ð alts rollerne,
forestillingerne, billederne - h¾nger rigtig
godt ved. S bliver vi nok n¿dt til at tage
stilling til, hvad vi egentlig mener om dem :-)

Café

Nr festlighederne i salen er vel overstet,
str 7. klasse klar med lidt godt til ganen.
Menuen bestr af hotdogs, tr¿fler, cheesecake samt andet godt. Hber at se rigtig
mange til en festlig afslutning af skoleret.

SOMMERSOL

Den samlede oversigt over arbejdsopgaverne
til sommersol p skolen er sendt ud og kan
ogs fs p kontoret. Med f undtagelser er
det kun en grundig reng¿ring. Oph¾ngning af
vaskede gardiner og tavleforh¾ng kan evt.
ske i ugen op til skolestarten.
Er der sp¿rgsml, s ring blot.
Venlig hilsen Flemming (2325 2957)
resumÈ
RENG¯RING AF UNDERSKOLEN
Ð alle vandrette flader, d¿r, d¿rkarm og fodlister vaskes
Ð vinduer pudses indvendig
Ð v¾gge vaskes forsigtigt, hvor det er n¿dvendigt
Ð tavleforh¾ng vaskes og stryges
Ð gulvet vaskes (tjek med hvilket reng¿ringsmiddel)
1.-2. klasse (samme lokale) + hndarbejdslokalet
3. klasse (samme lokale) + den gamle 6. klasse
5. klasse (samme lokale) + helseeurytmi og
specialundervisningslokalet
6. klasse (samme lokale) + lokalet til h¿jre i hndarbejdspavillionen, s godt det er muligt
7. klasse (nuv¾rende 7. kl. lokale) + fysiklokalet, hvis der
er ryddet op
8. klasse (nuv¾rende 8. klasse) + venstre lokale i
hndv¾rkspavillionen
RENG¯RING AF OVERSKOLEN
(Der skiftes vinduer og udvendige d¿re i sommerferien.)
Ð alle vandrette flader, d¿r, d¿rkarm og fodlister vaskes
Ð evt. males d¿ren og vindueskarme slibes
(de bliver ikke skiftet)
Ð v¾gge vaskes forsigtigt, hvor det er n¿dvendigt
Ð lamper reng¿res
Ð gardiner vaskes og stryges
Ð gulvet vaskes i en combifix-opl¿sning
9 /1. vg. (nuv¾rende 9. klasse) + eurytmilokalet
2./3. vg (nuv¾rende 3. vg) + det 'gamle' lokale

Tina Lauritsen, B¿rnehuset Babuska

SFO og lektieklub

BAMSE
PICNIC

SFOen holder feriebent i ugerne 26, 31, 32
og 33. Tilmelding n¿dvendig.
I det nye skoler vil SFOen v¾re et tilbud
der g¾lder for bh.kl, samt 1.-5. kl. Personalet
i SFOen har planer om at dele de to lokaler
op, s det ene prim¾rt er til de yngste b¿rn
og det andet prim¾rt til de ¾ldste.
Udover SFOen vil vi, som noget nyt,
tilbyde en lektieklub for 5. - 7. kl fra mandag
til torsdag kl 13.25 - 14.10. I lektieklubben,
som vil holde til i nuv¾rende 6.kl's lokale,
huserer Mourits Dahl-Hansen. Han kan give
hj¾lp til lektierne, men ogs skabe rum for de
b¿rn der vil sidde i fredelige omgivelser en
stund med en bog e.l.
Lektieklubben er et gratis tilbud, men
kr¾ver tilmelding, s vi ved hvem der h¿rer
til klubben. Send en mail til skolens kontor
hvis du ¿nsker dit barn tilmeldt lektieklubben.

UGENS FLYVER-PROFIL

2.klasse i Musikhuset

I fredags tog 2.kl ind til Musikhuset i rhus for
at h¿re Symfoniorkesteret spille. Det var en
rigtig dejlig oplevelse. Tre m¾nd forkl¾dt
som vejarbejdere f¿rste os p en sjov og
underholdende mde igennem forskellige
genre sammen med orkestret. B¿rnene
morede sig h¿jlydt (der var ca. 1000 b¿rn).
Til sidst var vi selv aktive med forskellige slags
klap i h¿jre, venstre side osv. Stor succes for
en klasse som str parat til instrumentalundervisning efter ferien.
hilsen Karin

Det sker ...
JUNI
Fredag d 21.
09.30
Skolen
14.00
Babuska
19.00
Skolen
L¿rdag d 22.
10.15
Skolens sal
12.00
eftermiddag Skolen
S¿ndag d 23.
Skolen
Fredag d 28.
14.00
Babuska
UGE 28, 29 og 30
Babuska

1. Navn: Tyge Germundsson
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg har v¾ret pedel p Audonicon i 25 r,
og har v¾ret med i den store udvikling,
men nu er jeg pensionist og frivillig. Og
s passer jeg Herthas br¿d og kage bod
p ¿komarkedet ca. 35 fredage om ret.
3. Hvor og hvornr er du f¿dt: I Stege,
ved M¿ns Klint, d. 28. december 1940.
4. Hvor bor du: I Hertha.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Det er nok
klassisk! Mozarts Elvira Madigan og hans
klarinet koncert er to favouritter.
6. Hvad er din livret: Pandekager! Bde de
sunde med gr¿ntsager og dem med sukker.
7. Hvad er det bedste du har l¾st, set i
biografen eller p TV for nylig:
De Ur¿rlige. Det er den mest sete franske
film nogensinde - Jeg har selv set den fire
gange :-)
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har haft en blodprop, og den har jeg
faktisk haft gavn af, for det ¾ndrede min
psyke og gjorde mig gladere og mere
udadvent. Og som ung var jeg soldat og
blev milit¾rn¾gter. Vi havde en l¿jtnant,
som var vegetar, og det inspirerede han
mig til ogs at blive. S jeg har v¾ret
vegetar siden 1970, alts i 43 r.
9. Har du en hobby: Jeg elsker at snakke med
mennesker, og at skabe, f noget til at
lykkes. Lige nu arbejder jeg med meget
store marksten. Jeg elsker ogs at lave bl
og blmad, is¾r sammen med b¿rn.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Noget med b¿rn - en herlig leg er nr der
h¾nger en r¾kke b¿rn over stakittet fra
Babuska og sp¿rger Òhvad laver du nu?Ó
Jeg er ogs vild med at spille Kubb.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Skuespillene og
rsopgaverne, festerne og den f¾lles
filosofi, som jeg har v¾ret vidne til i 25 r.
12.Hvad synes du egentlig om at flyve: Jeg
synes godt om at flyve. Det at se det hele
fra oven, det er en vidunderlig gave. Man
fr noget for¾rende, som er helt anderledes, end man havde troet. Men een gang
p vej til Italien, oplevede jeg nogle
lufthuller, der gjorde mig ret forskr¾kket.
Men vi KOM ned, selv om selv rejselederen
var noget bet¾nkelig ved situationen.

JULI
Mandag 1.
19.00
Audonicon
Mandag 1.-fredag 5.
Audonicon

1. klasses skuespil
Sommerfest, b¿rnehaven
Dimissionsfest for 3vg
Sommerfest
Caf
Sommersol
Sommerferie
Sommerfest i
vuggestuen
Sommerferie
B¿rnehuset er lukket
ÒDet findes ...Ó
Eurytmiforstilling
v. Ildfuglen
Sommerkursus:
Goethes og Steiners
farvel¾re

AUGUST
Onsdag 14. skolestart
Onsdag 21.
19.00
Skolen
Bestyrelsesm¿de
S¿ndag 25.
15.00
Audonicon Folkemusikkoncert
Perry Stenbck sjunger

Nu er det tid for
Hyldeblomst

Hylden blomstrer og det er midsommer. En
lun sommeraften med et glas iskold hyldeblomstsaft giver sk¿nne sommerminder. Her
kommer opskriften som gr tilbage til Rudolf
Steiners bes¿g i Norge:
Du plukker 750 gram fuldt udsprunget
hyldeblomst (uden gr¿n st¾ngel , da denne jo
giver en grim bismag). Blomsterne fyldes nu i
en stor gryde (ikke alu.)
I en anden gryde opvarmer du:
4,5 liter vand
4,5 pund r¿rsukker
8 fint skivede ¿kologiske citroner
Det hele simrer i 20 minutter og nu overh¾lder du hyldeblomsterne i gryden med det
varme sukkervand. Alt skal med.
S¿rg for at hyldeblomsterne kommer ned
under v¾sken og at de bliver der. Nu s¾tter
du lg p gryden og det hele tr¾kker i 24
timer. Saften sies og h¾ldes p rengjorte og
ny skoldede flasker . Holdbarheden er forbl¿ffende god.
Det er ogs muligt at t¿rre hyldeblomst p
rent papir og benytte dem til urtete.
Virkningen er varmende, udrensende og sveddrivende ved influenza og luftvejsinfektion.
Til slut vil jeg n¾vne at hyldeblomst dyppet i
pandekagedej og stegt i sm¿r er en s¾rlig
delikatesse. Pr¿v hvilken syltet¿j der passer
bedst. Start f.eks. med bromb¾r.
God sommer fra Svend Erik

Onsdag 28.
19.00
Skolen

Cornelis Wreesvijk och annat

Ekstraordin¾r
generalforsamling

SÆLGES

God 3/4 violin
med bue og kasse/taske.
Violinen har en fin lyd,
pris samlet 3000 kr.
Lone Koch 209586660

Hæve-sænke bord sælges

Ml: 160 x 90 cm
Bordet er fuldt funktionsdygtigt og i
god stand. Et hj¿rne i bordpladen er
dog afrundet, og der er en lille skade i
overfladen. Det har v¾ret brugt til
puslebord i B¿rnehuset.
Pris: 350 kr
Henvendelse: B¿rnehuset Babuska,
tlf. 86511983 eller tl@babuska.dk

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 - BOLCHER
Vi har ogs glutenfrit br¿d

F

