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UGENS CITAT
”Uddannelse er det mest
magtfulde våben, man kan
forandre verden med”
Nelson Mandela
1918–2013

Adventstid i første klasse
Om morgenen i dæmringsmørket hører vi fortællinger fra "Stjernen i lygten", der handler om de
undere, der skete på Maria og Josefs vandring til Bethlehem. Sidst i hovedfagstimen fortæller
jeg gamle historier om gårdnisser mm. Nisse Langskæg på loftet finder på små streger og over‐
raskelser.
Den 10. december tager hele underskolen i Den Gamle By i Århus. Vi kører sammen afsted fra
skolen i to busser og tager igen derindefra ca. 12.20, så vi er tilbage til almindelig SFO‐tid.
Til julekoncerten den 15. december kl. 16.00 skal 1./2. klasse for første gang deltage i et
korstykke for underskolen. Martin (musiklærer) øver pt. med klassen, der er meget begejstrede
for ham. Jeg håber, at I vil sætte et stort X i kalenderen og nyde en dejlig koncert med børnene.
Helle Madsen

STEINERSKOLE-INITIATIV PÅ ZANZIBAR
Steiner Skolerne i Østafrika er som altid i vækst
og nye initiativer dukker op; ‐ et af de sidste af
sådanne initiativer er en lille nystartet skole på
Zanzibar. Skolen er startet i marts i inde‐
værende år med en børnehavegruppe på nu 20
børn, en 1‐klasse på 15 børn og en gruppe p.t.
på 10 børn til den nye 1.klasse januar 14.
Øen Zanzibar ligger skønt og monsun‐vind‐
omsust i det Indiske Ocean to timers sejlads fra
Tanzania`s kyst, og det nye skoleinitiativ ligger
i udkanten af Zanzibars gamle hovedby Stone
Town. Den nye skole har til huse i et stort lejet
hus ned til havet. Hele Stone Town området
har tydeligt sine rødder og den nuværende kul‐
tur i hele den muslimske tradition….skønne
moskelignende bygninger, snævre gader med
gamle, spændende fleretagede huse med
mørke små forretninger i den nederste etage,
et bybillede helt fyldt af sortklædte kvinder i
lange dragter og tætsluttende tørklæder….og
masser af mænd i europæisk tøj i fuld fart gen‐

nem de små gader på hurtige Vespaer…..nede
ved byens havn og langs kysten ved havet hold‐
er alle fiskerne til i deres lange særprægede
træmotorbåde og i de traditionelle dhows med
sejl. En stor færge er så fladbundet, at den går
lige ind på sandstranden, folder en rampe ud,
og biler og varer af alle mulige slags fra gamle
tunge generatorer til krydderier bliver lastet
direkte fra strandkanten 10 meter fra fisker‐
estauranerne, hvorturisterne sidder og nyder
udsigten og den krydrede mad. Men en last‐
ning af færgen tager tilsyneladende flere dage
og megen diskuteren fra færgearbejderne ‐ på
bedste afrikanske vis.
Uddrag fra
Sandukos
nyhedsbrev,
skrevet af
Clara Ussing,
se mere på
sanduko.dk

Julespil, 18. december 2013 kl. 19‐21
For forældre og andre interesserede

BLIV MEDLEM AF SANDUKO
Kontingent for 2014 er på 200 kr. årligt.
Kontingentet går målrettet til administration.
Alle andre bidrag går 100 % til formålene.

FREDAGSGÅDEN
Hvad blir mere og mere vådt, jo mere det
tørrer?
Svar på sidste uges gåde: eksempler 151515 (7x1443x15),
505050 (alder=50), 50505 (alder=5), 171717 (alder=17)

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 11. DECEMBER.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
DECEMBER
Onsdag d 4.
19.30
Audonicon

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
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: Sofia Kristine Ibsen Houlberg
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er elev i 6 klasse.
3. Hvor og hvornår er du født:
Odder sygehus den 05.08.2001
4. Hvor bor du: Skanderborg.
5. Hvad er din yndlingsmusik:
Beatles og klassisk musik.
6. Hvad er din livret: Tortillas med kylling og
grøntsager.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Pingvinmarchen.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
At jeg kan digte historier.
9. Har du en hobby: Ridning på islændere.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Vildkatten.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Alle er venner
med alle, og jeg kan godt lide alle de gode
kreative fag vi har.
12.Hvad er det værste: Der er ikke noget
værste.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg har aldrig fløjet, men det lyder ret sjovt.
Audonicon tilbyder i år en Julekoncert med
’Den SønderØstJyske Blæsernonet’, der består
af rutinerede amatørmusikere fra flere lands‐
dele og har eksisteret i mere end 20 år. Mange
af medlemmerne har eller har haft tilknytning
til Harmoniorkestret Tonica, som tidligere har
spillet koncert på Audonicon.
Det er gode amatørmusikere, der gennem 20 år
har hygget sig med god kammermusik.
Repetoiret for fløjte, obo, to klarinetter, to
horn, to fagotter og en kontrabas er meget
sparsomt, så mange arrangementer laver man
selv. Dagens koncert vil inde‐holde et større
værk af Mozart eller Dvorak, mindre stykker af
f.eks. Debussy, Ravel, Wolf, Carl Nielsen m.fl
samt selvfølgelig rimelige mængder julemusik.

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
Tirsdag d 10.
8.15‐13 Underskolen
Onsdag d 11.
19‐21.30 Skolen
Lørdag d 14.
15.00
Audonicon
Søndag d 15.
16‐18.30 Skolen
Onsdag d 18.
19‐21
Skolen
Torsdag d 19.
11.35‐12.30 Skolen

Foredrag v Anders Høier:
Disciplen Judas og hans
skæbnevej
Folkemusikkoncert: Rannok
Udflugt til Den gamle By
Bestyrelsesmøde
Julekoncert med
Den SønderØstjyske
Blæsernonet og Alken Koret
Julekoncert
Julespil for forældre og andre
interesserede
Paradisspil for 3. klasse og
opefter.

Fredag d 20.
Babuska
Julestemning med forældre
10.15‐12 Skolen
Kristi Fødsel og Hyrdespil
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
Søndag d 5.
19.30‐21 Audonicon
Mandag d 6.
8.05
Skolen
Audonicon
Babuska
Onsdag d 8.
19.30‐21 Audonicon
Tirsdag d 14.
19‐21
Skolen
Onsdag d 15.
19‐21.30 Skolen
Torsdag d 23.
15‐17.30 Skolen
19.00
Babuska

byder velkommen i det nye år
Hellig Tre Kongers spil for
forældre og venner af skolen
Opstart efter juleferien
Hellig Tre Kongers spil for
skolens elever efter hovedfag
De hellige 3 kongers fest
Foredrag v/Anders Høier
Informationsaften
Bestyrelsesmøde
Indskrivningsdag
Forældremøde Klokkebl.,
Mælkeb., Kornbl., Æblebl.

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

Lørdag den 14. december kl. 15:00

Julekoncert med
Den SønderØstjyske Blæsernonet
og Alken Koret

Billetpris 80 kr.

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
Ved koncerten medvirker desuden det pop‐
ulære lokale kor, Alken Koret ‐ dels med eget
repertoire og dels sammen med blæser‐
orkesteret.

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

