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SOLCELLER

Lokalavisen skrev:

Forældre bygger solcelleanlæg
Rundsavenes skære klang og skruemaskinernes
snurren blandede sig med snak og latter, brede
smil og faste håndtryk lørdag formiddag, da
forældre, børn og lærere mødte talstærkt op for
at sætte et nyt stort solcelleanlæg op på
langsiden af sportspladsen ved Børnehaven
Babuska og Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg.
Solcellerne, der er en gave fra forældrene [skoleforeningen, red.],
skal fremover forsyne både skole og børnehave med cirka 75% af elforbruget.
Anlægget har 134 solceller fordelt på 111 meter i to rækker.
Den forreste række kobles på skolen, mens den bageste er til børnehaven.
Hele solcelleanlægget indgår nu i Børnehaven Babuska og Rudolf
Steinerskolens energiovervågningsprojekt, hvor man via software fra
Millwatcher kan holde øje med energiforbruget i alle bygninger time
for time.
Skolen og børnehaven fik i det hele taget en overhaling på
arbejdslørdagen, hvor der var masser af iver at trække på. Der blev
malet, sat hegn op, stier blev udbedret, fliser lagt, der blev skuret
og gjort hovedrent. Nye højbede blev sat op, og andre blev luget og
gjort vinterklare, men ikke at forglemme, så blev dagen brugt til
hygge, og børnene både legede og hjalp til.

Grønnedalsvej 16a, 8660 Skanderborg
tlf 86 51 19 83 • babuska@babuska.dk

UGENS CITAT
”It is not our job to toughen
our children up to face a
cruel and heartless world. It
is our job to raise children
who will make the world a
little less cruel and heartless”
L.R. Knost

MICHAELSFEST
lørdag d 28. september
Efter morgensang har eleverne hovedfag,
og der er forældreforedrag i musiksalen. Det er Lars Thetmark, der fort¾ller
om danskundervisning i overskolen.
B¿rnehaveklasseleder, Karen Margrethe
J¿rgensen, tilbyder at passe b¿rnene fra
0.-4. klasse fra kl 8-10.
Kl 10.15 m¿des alle i salen til
Michaelsfest, hvor skolens elever og
l¾rere vil opf¿re et f¾lles
Michaelsskuespil.
Bagefter laver 8.klasse café i salen og
tilbyder frokost og kaffe og kage til alle
og til yderst favorable priser.

Deadline til næste Flyver er ONSDAG d 30. september kl 18. Send alskens nyheder til kontor@rss8660.dk

UGENS FLYVER-PROFIL

1. Navn: Mourits Dahl ÐHansen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er st¿ttel¾rer i alle underskolens klasser
og s str jeg for skolens lektieklub i ugens
f¿rste 4 dage. Det er et bent tilbud for elev
erne fra 5 til 8 klasse. Det er v¾ldig popul¾rt og utroligt hyggeligt. Eleverne kan f
hj¾lp til alt det som volder vanskeligheder.
F¿r var jeg klassel¾rer i seks r her p
skolen og f¿r da i 21 r p andre .
3. Hvor og hvornr er du f¿dt:
I Skjoldborg i Thy 21 marts 1949.
4. Hvor bor du: I H¿jbjerg
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg holder af
rigtig mange forskellige typer musik, bde
klassisk og pop
6. Hvad er din livret:
En m¿r lammek¿lle med ovnbagte
gr¿ntsager.
7. Hvad er det bedste du har l¾st, set i
biografen eller p TV for nylig: ÓBefore
midnightÓ. Den gjorde et dybt indtryk p mig.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
At jeg har k¿rt rundt og solgt is i Chicago.
Jeg ror kajak i rhusbugten, gr til tango
med min kone, og ikke mindst s elsker jeg
at tage p bjergvandring i Jotunheimen. Har
ogs get til swing- rock and roll.
9. Har du en hobby: Ja det er jo s bjergvandring. Gr ogs til gymnastik en gang
om ugen.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Det er nok et terningspil der hedder Meyer.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: B¿rnene! Det er
is¾r b¿rnenes mulighed for at udfolde de
muligheder og evner der ligger i dem. Jeg
syntes at Rudolf Steiner p¾dagogikken er
s¾rlig god til dette.
12.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg elsker at flyve. En af de st¿rste oplevelser
var da min 8 klasse for¾rede mig et fald
sk¾rmsudspring i afskedsgave. Det var fra 4
kilometers h¿jde over Tirstrup. Oplevelsen af
at st p vingen og se hele Djursland i super
klart vejr. Instrukt¿ren og jeg var en fuld
st¾ndig enhed. Det var total tillid.

SALG AF INSTRUMENTER
Cello, 1/2 størrelse. Er i fin stand. Bue, pose og
fodstøtte medfølger. Kr. 4.200,Henvendelse til:
Tina Lauritsen (mor til Nanna Rose 5. kl.)
Tlf. 86954816 / 50504816 - mail@felixart.dk
________________________________________
Vi har en 3/4 violin til 2200 kr og en trombone,
Bach, til 1500 kr til salg
Helene og Alex Krogh-Pedersen
20993441 alkp@privat.dk
________________________________________
Jeg har en meget god violin ,bratsch ,cello og
kontrabas til salg for en meget god tilbuds pris.
Har interesse for er mit tlf.nr.52303591.
Alexandru Gyarfas
________________________________________
Violin til salg - Ifølge Jette Rymer (tidligere lærer
på skolen) og violinbygger Jens Stenz - Århus en fin klang og god begynder violin - 3/4 størrelse
- nyere violin kasse og hage stol - Violinen er lige
til at tage i brug - pris 1999 kr kontakt venligst
Susanne Olesen - Landsbyvænget 19 c,
8464 Galten mob 22965463
________________________________________
3/4 violin med finstemmere på og med meget
smuk klang, incl. alt nødvendigt tilbehør: skulderstøtte, bue, harpiks, hård kasse og regntæt transporthylster, så den kan bæres som en rygsæk. I
er velkommen til at komme og høre dens smukke
klang. Samlet pris: 3500,Kontakt: Betinna og Claus Petersen på
30 26 71 18
________________________________________
Velholdt trompone (Yamaha) med kasse. Købt af
tidligere Bassunlærer på skolen. 3500,00 kr.
3/4 violin i fin stand, med nyere kasse. Købt af
Robert Thompson, Woodworks i Silkeborg.
2500,00 kr.
Kontakt Boel Reetz,
Visuel kommunikation, Cand. Arch.
________________________________________
Celllo 3/4 meget flot og velholdt med en smuk
klang, sælges : 3900 kr.
Bue og etui/taske medfølger.
Kontakt: Mette Frederiksen...tlf: 21 85 40 80
________________________________________
3/4 violin med finstemmere, smuk klang incl. bue,
skulderstøtte, harpiks, hård kasse og
regnafvisende transporttaske, som kan bæres
som en rygsæk, ialt: 3500,Henvendelse: Betinna Petersen,
mobil: 30 26 71 18

Det sker ...
SEPTEMBER
Fredag 27.
19.30
Audonicon
L¿rdag 28.
8.05-12 Skolen
S¿ndag 29.
Babuska
OKTOBER
Torsdag d 3.
Skolen
L¿rdag d 5.
13-15.45 Babuska
S¿ndag d 6.
12-15
Audonicon
Mandag d 7.
Skolen
Onsdag d 9.
19.00
Skolen

Folkemusik koncert
med Impuls Trio
Sct Michaelsfest
Sct Michaelsfest
For¾ldrem¿de 1./2. kl
Strikkekursus
Koncert med
Skanderborg Mandskor
Deadline for tilmelding
til SFO i efterrsferien
Bestyrelsesm¿de.

L¿rdag d 12.
13-15.45 Babuska

Strikkekursus

UGE 42 skolen

EFTERRSFERIE

S¿ndag d 20.
15-17
Audonicon
Onsdag d 23.
19.30
Audonicon
L¿rdag d 26.
Skolen
L¿rdag d 26.
13-15.45 Babuska
Onsdag d 30.
16.00
Skolen

Koncert: Zenobia
Foredrag v
Niels Henrik Nielsen,
Michael Jackson
Lysfest - bent hus
H¾klekursus
Konsultationer 1.vg.

LÆR AT
HÆKLE ELLER STRIKKE
KURSER FOR BØRN FRA 5 ÅR, DER HAR

INTERESSEN, OG MEDFØLGENDE
VOKSNE, DER GERNE VIL LÆRE DET
SAMTIDIG.
HÊkling: 2 l¿rdage vil vi hygge os med at
h¾kle luftmasker, fastmasker samt at vende
og lukke af. Og mske kan vi ogs n at l¾re
stangmasker.
Tid: L¿rdagene 26. okt + 2. nov, kl. 13 Ð 14.45
Sted: B¿rnehuset Babuska
Pris: 175 kr/person inkl h¾klenl og garn
Underviser: Susanne Gorbin
Tilmelding: susannegorbin@hotmail.dk eller
p sms til 3073 3816.

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

Strikning: 2 l¿rdage vil vi hygge os med at
sl masker op, strikke retmasker, vende og
lukke af. Og mske kan vi ogs n at l¾re
vrangmasker.
Tid: L¿rdagene 5. + 12. oktober kl. 13-14.45.
Sted: B¿rnehuset Babuska.
Pris: 175 kr/person inkl strikkepinde og garn
Underviser: Susanne Gorbin
Tilmelding: susannegorbin@hotmail.dk eller
p sms til 3073 3816.
Kurserne gennemf¿res ved 8 tilmeldinger.

