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UGENS CITAT
”Alle du møder kæmper en
kamp, du ikke kender til.
Vær venlig. Altid.”
The Yoga People

JULEBASAR

Audonicons Bogsalg
Vidste du, at Audonicons Bogsalg er den
eneste fysiske butik i Danmark, der sælger den
litteratur, der ligger til grund for både
Børnehuset Babuskas og Rudolf Steiner
skolernes pædagogik?
Butikken blev grundlagt i 1986 og har siden
betjent Rudolf Steiner skolerne og de andre
Rudolf Steiner institutioner i landet. Vi har
bøger på dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk
og kan bestille bøger hjem på andre sprog.
Desuden består vores litteraturudvalg af
børnebøger, fagbøger til undervisning, kunst,
pædagogik, medicin, ernæring og meget andet
og vi forhandler også hudpleje fra Weleda og
Dr. Hauschka, trælegetøj, postkort, farvebly‐
anter og mange andre skønne ting.
‐ Gode julegaveideer!
Lige nu har vi masser af smukke julekalendere!
Vi betjener jer gerne i butikken tirsdag, onsdag
og torsdag kl.13 ‐ 16 og fredag kl. 10 ‐ 14.
Udover det kan I se på vores hjemmeside
www.AudoniconsBogsalg.dk, hvad vi kan
tilbyde og I kan bestille varer både på
webshoppen og telefonisk: 86521117.
Vi glæder os til at betjene jer!
Helle Gewecke

NYT

Vi holder Lanternefest i tiden omkring
Mortens aften. Vi mødes alle i børnehaven,
når mørket er faldet på. Vi hører eventyret
om Sct. Martin, der delte sin kappe med en
fattig mand. Herefter går vi med vores
tændte lanterner ud i mørket, mens vi synger
vores lanternesange. Hvis vi er heldige møder
vi den gamle Morten, der har sin sæk fuld af
sol‐, måne‐ og stjernekager. Til sidst samles vi
alle på børnehavens legeplads, hvor vi spiser
delebrød og varm suppe.

Medarbejderkurser
Her i efteråret har vi for hele medarbejder‐
gruppen investeret i et fælles kursus, hvor vi
kan dygtiggøre os i det felt, som kaldes rela‐
tionskompetence. Med afsæt i samarbejdet
med forældre vil vi lytte, lære, samtale ‐ og
ikke mindst øve ‐ det utroligt vigtige område,
som det er i vores virke, at tage det profes‐
sionelle ansvar for samarbejdsrelationen. En
kompetence som jo kommer til udtryk ift.
både børn, forældre, kolleger og øvrige
samarbejdspartnere.
Underviser er Lotte Juul Lauesen.

Årets basar nærmer sig
med hastige skridt og
dermed også en intens
forberedelsestid både
for jer og for basarudvalget.
Udvalget består i år af:
Bente Steenbock (mor i 1./2. ‐ 5. ‐ 8. og 1.vg.)
Birthe Fredslund (mor i 3. og 8. kl.)
Jette Søballe Vej ( mor i 6. og 8. kl.)
Lars Thetmark (lærer) og
Tanja Eeg ( mor i 5. og 1.vg)
Vi har holdt et par konstruktive møder og har
haft kommunikation med klasserepræsentan‐
terne i forhold til de opgaver der ønskes løst og
som hører til i de enkelte klasser, samt hvad der
ellers er af opgaver der skal løftes i fællesskab.
Der vil løbende komme informationer om stort
og småt på intranettet og her i Flyveren.
Venlig hilsen basarudvalget
Tanja Anne Eeg

Basaren beder ALLE familier om 15 små
pakker til fiskedammen på årets julebasar. I
1/2. kl, vil der stå en kurv, hvori disse kan
afleveres hele ugen op til basaren. Pakkerne
kan også afleveres på basardagen indtil kl 12

På årets julebasar vil der i år være en " tøj‐
butik " at finde, her kan man aflevere (pænt)
brugt tøj. Har du brugt tøj i overskud i dine
gemmer eller går du rundt med en indre
"ekspedient" i maven, så kontakt Alida (mor
i 1/2, 5 og 1.vg) på tlf.20968244

7.klasses FREDAGSGÅDE
Giv mig noget at spise, og jeg lever.
Giv mig vand at drikke, og jeg dør.
Hvad er jeg?
Svar på sidste uges gåde: Gå 3 frem og 5 tilbage i både tal og
bogstaver. De næste tal er: 10J‐M13‐8H‐K11‐6F

Mange tak for alle de spændende nyheder. Send endelig mere til kontor@rss8660.dk - alt, lige fra annoncer til efterlysninger, artikler, vitser, billeder og historier har interesse :-) og kommer med, hvis der er plads. Næste deadline er ONSDAG d 6. november kl 18.

UGENS FLYVER-PROFIL Vejret betyder intet, når

bare man plukker druer

1. Navn: Hanne Winterberg
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg står for kontoret og den daglige drift af
Audonicon. Desuden er jeg leder af Rudolf
Steiner Højskolen for Opdragelseskunst, der
driver et lærer deltidsseminarium og et
årskursus for helsepædagoger.
3. Hvor og hvornår er du født:
Jeg er født i Aarhus 1963
4. Hvor bor du: I Skanderborg
5. Hvad er din yndlingsmusik:
Bach,Grieg og The Cure.
6. Hvad er din livret: Min søsters mad
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
En krimi i fjernsynet som hedder
”Whitechapel”.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg strikker og hækler og laver ryatæpper.
9. Har du en hobby: Jeg læser skønlitteratur
så snart jeg kan komme til det.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Bezzerwizzer
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Det bedste ved
Audonicon er den ide som bygningen er født
ud af. Det var Holger Mellerups intention at
bygningens udformning skulle understøtte
skolingen af de lærerstuderende. Dette
oplevede jeg tydeligt da jeg selv var elev på
stedet.
12.Hvad synes du egentlig om at flyve: Det
bryder jeg mig ikke om. Til gengæld har
nogle af de mest betagende syn i mit liv
været fra et flyvindue; synet af de uberørte
alper og så som en menneskeskabt kontrast
indflyvningen over Venedig.

Det er nu to uger siden overskolen kom hjem
fra studieturen til Vidracco i Norditalien, og
hvilken fantastisk tur vi havde sammen!
Turen er kommet i stand som en del af de nye
initiativer i overskolen, hvor vi blandt andet
gennem studierejser, vil sætte fokus på at
udbygge det læringsmiljø, som skolen i for‐
vejen repræsenterer.
Vi mødes i sensommersolskinnet, klokken er
11.00, det er søndag d. 29. september, og de
sidste fællesbilleder bliver taget. Så vinker vi
til mor og far, søstre og brødre.
Hvad vi ikke ved er, at nu kommer vi ikke til
at se solen igen, før der er gået 11 dage…
Men først får vi udfyldt hver en tomme i
bussen med telte, kufferter, soveposer,
biologiudstyr, mikroskoper, kladdehefter og
tegneblokke, teodolitter og landmålingsud‐
styr, foruden gryder og et sammenklappeligt
arbejdsbord. Så er der ”pas‐parade” og
afgang. Endelig. Store smil over hele linjen,
glæde og latter. Foran os ligger der 22 timers
kørsel gennem Tyskland, og Schweitz til
Vidracco i Norditalien. Vi glæder os.
Og turen byder på mange, meget anderledes
oplevelser end man normalt kommer til at
opleve som elev på Rudolf Steinerskolen i
Skanderborg.
Hvem har mon før fået mulighed for at måle
et italiensk ”bjerg” op, som en del af matem‐
atikundervisningen?
Hvem har tidligere foretaget feltstudier i sam‐
fundsfag i et italiensk levefællesskab?
Hvem har før oplevet at vandre inde i et mag‐
nesium bjerg, 18 meter nede, og så i et ”hem‐
meligt” tempel?
Hvem har vandret i alperne i tåge og regn,
sne og solskin, medens de fik undervisning i
geologi og kiggede på alpine blomster?
Hvem har modtaget tegneundervisning eller
bare nydt roen og drukket te på Casa Sattva?
Hvem har nogensinde plukket kassevis af
druer, smagt deres søde saft og tilmed blevet
inviteret ned på et vinslot som en del af prak‐
tikundervisningen i skoleåret 2014?
Hvem har besøgt seks kollektiver, spist med
ved deres bord af den gode, hjemmelavede
mad, og hvem er blevet mødt med ægte, ital‐
iensk gæstfrihed, selvom man bare er 15 eller
17 år gammel?

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt
‐ gedekød, pølser og gedegouda

HERTHA
levefællesskab for 25 udviklingshæmmede
og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

www.puregreen.dk
Få 10% rabat på dit indkøb ved at skrive Babuska i
gavekortfeltet på check‐out siden.

Overskole plakattegning

Det sker ...
NOVEMBER
Lørdag d 2.
13‐15.45 Babuska
Lør/søn d 2.‐3.
Audonicon
Torsdag 7.
16‐19
Skolen
Tors/fre 7.‐8.
Babuska
Fredag d 8.
16‐17.30 Skolen
Søndag d 10.
Onsdag d 13.
19.30
Audonicon

Fredag d 15.
i byen
Søndag d 17.
15.00
Audonicon
Onsdag d 20.
19.00
Skolen
Babuska
Lørdag d 30.
10‐16
Skolen
DECEMBER
Tirsdag d 3.
Babuska
Onsdag d 4.
19.30
Audonicon
Onsdag d 11.
19‐21.30 Skolen
Lørdag d 14.
15.00
Audonicon

Hæklekursus
fylder 30 år
Festdag og åbent hus
Åben skole
Lanternefest
Fredagssalon
Mortensaften
Foredrag ved Jakob
Andersen og Niels Henrik
Nielsen ‐ en aften om
“Frihedens Filosofi”
Sort nat
Jazz koncert
med Mette Juul
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Julebasar

Adventsspiral
Foredrag v Anders Høier:
Disciplen Judas og hans
skæbnevej
Bestyrelsesmøde
Julekoncert med
Den SønderØstjyske
Blæsernonet og Alken Koret

Søndag d 15.
16‐18.30 Skolen
Julekoncert
Fredag d 20.
Babuska
Julestemning med forældre
Tirsdag d 24. ‐ søndag d 1.1.2014
Babuska
Juleferie. Børnhuset lukket.
Lørdag d d 21. ‐ søndag d 5.1.2014
Skolen
Juleferie

Det har eleverne i vores overskoleklasser. Det
oplever de i de to uger, hvor deres hjem er en
drivende våd campingplads, hvor bade‐
værelset er skiftet ud med tre brusere i det
fri, blot to meter fra multtoiletterne.
Spisesalen er under Guds truende og regn‐
mættede himmel, og sovesalen er udskiftet
med telte, fugtige soveposer og altid våde
sko.
Heldigvis får vi de to sidste dage i solskin.
Humøret vender fra ”godt humør” til en klar
10’er, shortsene kommer frem, solbrillerne i
panden og nu elsker vi Italien mere end før.
Vi vil bare blive. Nu vil vi ikke hjem.
Vi lærere, der er så heldige at være med på
denne helt igennem forunderlige og på
mange måde enestående studierejse, vil
gerne takke alle eleverne for deres fantastiske
humør, deres lysende samarbejdstalent,
deres udholdenhed, og troen på at vejret, det
har end ikke en steinerlærer indflydelse på.
Vi vil også takke forældregruppen for jeres
støtte. Uden den havde vi aldrig sunget kor
eller gjort eurytmi på strømpesokker og arbe‐
jdstøj i Vidracco, og der modtaget et bra‐
gende bifald og mange, stærke, positive tilk‐
endegivelser, som gør enhver lærer
”rævestolt”. Det vil vi gerne takke jer for.
Lars Thetmark

