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UGENS CITAT
”Hvor der er kærlighed
er der liv”
Mahatma Gandhi
1869-1948

Start julehyggen op på
behørig vis med den årlige
julebasar imorgen lørdag
d. 30.11. fra kl 10-16

Så er alle solpaneler i drift!
Forrige lørdag holdt vi en lille arbejdsdag, hvor
de sidste solpaneler i skolen og Babuskas
fælles solcelleprojekt blev opsat. Grunden til,
at de ikke var kommet med i første omgang
var, at der var problemer med forsikringen for
Babuskas del af anlægget. Det er nu kommet
på plads og nu er der så forbundet kabler og
dermed miljøvenlig strøm i både Babuska og
på skolen.
Tusind tak for hjælpen til vores lille arbejds‐
sjak: Rasmus U., Johan og Alim fra 8. klasse og
Claus fra Babuska.
Husk at skolens anlæg finansieres af
Byggefonden, så jo før vi har samlet hele belø‐
bet ind, jo før har skolen helt gratis strøm. Som
altid giver bidrag til fonden skattefradrag ‐ det
gælder alle beløb, store som små. På basaren
vil der være mulighed for at komme med

ekstraordinære bidrag og se mere om sol‐
celleprojektet, men husk også de månedlige
bidrag. På den måde kan vi forhåbentlig lave
flere af denne slags projekter i fremtiden.
Hilsener fra Ulrik Nejsum Madsen

Overskolen - en moderne ungdomsuddannelse
I overskolen, som består af elevgruppen fra 9. klasse til 3. videregående (svarende til gymnasiet),
tilrettelægges undervisningen med henblik på at udfordre hver enkelt elev fagligt i forhold til
elevens alderstrin, til egne forudsætninger og egne evner. Undervisningen i overskolen tager
udgangspunkt både i det boglige, matematiske og sproglige, samt i det musikalske og
kreative/kunstneriske. Eleverne udfordres
fagligt og har mulighed for individuelt at
fordybe sig i en lang række fag, som opøver
elevens egne kompetencer, samtidig med at
eleven indgår i hele overskolen og i sin egen
klasses fællesskab. I undervisningen lægges
der stor vægt på at øve og fastholde faglighe‐
den i skriftlighed, i mundtlighed, i projektarbe‐
jder, i musikalske fag og i håndværksfag.
se mere på skolens hjemmeside

Overskole plakattegning

FREDAGSGÅDEN
Prøv at gange din alder med 7 og
derefter med 1443, altså (alder)x7x1443
Svar på sidste uges gåde: Bjørnen var hvid

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 4. DECEMBER.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
NOVEMBER
Lørdag d 30.
10‐16
Skolen
DECEMBER
Tirsdag d 3.
Babuska
8.30‐15.30Audonicon
Onsdag d 4.
19.30
Audonicon

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
Kig ind og se alle de smukke julekalendere, der
nu er kommet i butikken og på hjemmesiden.
Vi har et stort udvalg af antroposofisk litteratur
(også på tysk og engelsk) , trælegetøj, kort og lys.
Alt er endnu ikke på nettet, så kig ind i butikken,
eller send forespørgsel og bestilling på mail.
Vi er forlagsforhandlere af bøger fra
Antroposofisk Forlag, Forlaget Jupiter, Forlaget
Arché og Antropos Forlag og skal derfor ikke først
have disse bestilt hjem for at kunne levere.
Det er muligt at betale med kort, kontant i
butikken og ved bankoverførsel.

1. Navn: Rasmus MacDonald Ørskov
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 7. klasse. Jeg har gået her siden
børnehaven, altså i 9 år, tror jeg.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Odder hospital, den 15. februar 2000.
Jeg har godtnok aldrig boet i Odder, så jeg
ved ikke rigtig hvordan jeg havnede på
Odder hospital.
4. Hvor bor du: Jeg bor to steder ‐ i Højvangen
i Skanderborg, og i landsbyen Mesing.
5. Hvad er din yndlingsmusik:
Den er svær, for jeg kan lide næsten alt
musik, pånær heavy metal. Lige nu er jeg ret
vild med Undressed med Kim Cesarion.
6. Hvad er din livret: Alt italiensk mad, und‐
tagen spaghetti carbonara, det er sådan
noget med æg i, det bryder jeg mig ikke om.
Jeg bryder mig heller så meget om vegetar‐
retter
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg har lige læst Dan Browns “Inferno”, den
synes jeg var rigtig god. Det er længe siden
jeg har været i biografen, og jeg ser ikke ret
meget fjernsyn.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Min morfar er skotte og vi nedstammer fra
en flok kvægtyve i Glen Coe i Skotland.
9. Har du en hobby: Jeg går til aikido, det er
en Japansk kampsport. Og så læser jeg
meget.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Jeg kan godt lide trivial pursuit. Men jeg
leger ikke så meget mere, så jeg har ingen
yndlingsleg lige nu.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Sammenholdet.
12.Hvad er det værste: Jeg er ikke så glad for
hovedfagstimerne på skolelørdage. Jeg kan
godt lide festerne, bare ikke timerne inden.
Jeg synes, vi bare skal møde kl. 10.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve: Jeg har
faktisk aldrig prøvet at flyve. Jeg vil virkelig
gerne, men har aldrig haft lejlighed til det.
Vi har rejst meget i Europa, men altid i bil,
i både Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland.
Det tager noget tid, men er sjovt alligevel.

Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk

Søndag d 8.
15‐17
Audonicon
Onsdag d 11.
19‐21.30 Skolen
Lørdag d 14.
15.00
Audonicon

Julebasar

Adventsspiral
Adventsspiral
Foredrag v Anders Høier:
Disciplen Judas og hans
skæbnevej
Folkemusikkoncert: Rannok
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
Onsdag d 25.
10.00
Audonicon
Juleforedrag
v Hanne Winterberg
JANUAR 2014
Mandag d 2.
Babuska
Mandag d. 6.
Skolen

byder velkommen i det nye år
ditto

DET ER IKKE MIT JOB!
Her er en historie om fire personer som hed:
Alle, Nogen, Enhver og Ingen.
Der var et vigtigt stykke arbejde, som skulle
gøres, og Alle var overbevist om at Nogen ville
gøre det. Enhver kunne have gjort det, men
Ingen gjorde det. Nogen blev derfor sur, for det
var Alles arbejde. Alle mente Enhver kunne
gøre det, men Ingen var klar over, at Alle ikke
ville gøre det. Det endte derfor med at Alle
beskyldte Nogen, da Ingen gjorde, hvad Alle
Forrygende folkemusik med autentiske og kunne have gjort.
originale kompositioner der på mesterlig
(frit oversat efter skilt set på Hertha)

vis bliver tilsat et nutidigt touch.
Råswingende polkaer og stemningsfyldte
ballader håndplukket fra det danske
repetoire såvel som originale
kompositioner præsenteres af
violinisten Michael Graubæk
og pianisten Theis Juul Langlands.
Rannok leverer rustik energisk folkemusik,
der spænder fra grovkornet polka som vor
mor lavede den til lyriske toner og
varmhjertede valse.
Med en fælles passion for de gamle
melodier giver de et nyt bud på
forfædrenes musik.

Økologisk Dagpleje
v/Bodil Lund
tilbyder
ledig plads vinter 2014
Se meget mere på: www.lysebjerg‐dagpleje.dk

Livskvalitetskagen
(opskrift fra Herthas bageri)
Grunddejen røres sammen af lige dele
kærlighed ‐ tryghed ‐ tillid ‐ omtanke
og glæde ved at være sammen med andre.
Dejen hæves med svulmende livskraft til den
rette sundhedsfylde.
Fyldes i en grænseløs form og bages ved stærk
hjertevarme.
Kagen fyldes med en blanding af
næstekærlighed ‐ nærsamfundsaktivitet
ansvar ‐ humor ‐ livsglæde samt et passende
mål af udfordringer og opgaver.
Det hele røres sammen under glad sang og
musik til et livsindhold der ikke kan undgå at
virke sundhedsfremmende både for kage‐
spiserne og de mennesker de lever iblandt
Pyntes med tro, håb og endnu mere kærlighed
Kagen har den forunderlige kraft i sig, at jo mere
man deler ud af den, jo lettere bliver det at
bage en ny. Spiser man den dagligt bliver man
nok ældre efterhånden, men aldrig gammel.

