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Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
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Grønnedalsvej 16a, 8660 Skanderborg
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STEMNINGSBILLEDER FRA ÅRETS JULESHOW/BAZAR
UGENS CITAT
”I en uforenelig verden har
børn en forenende magt, der
er i stand til at samle os om
en fælles etik”
Graça Machel-Mandela
(1945-)

Lørdag den 14. december kl. 15 på Audonicon

Julekoncert med Den SønderØstjyske
Blæsernonet og Alken Koret Entré 80 kr.

KOM TIL JULEKONCERT
Søndag d. 15. december kl. 16 på Audonicon
På vegne af skolens elever og musiklærere
inviteres hermed til julekoncert.
Entré: 0‐6 år gratis, 7‐16 år kr 15, voksne kr 30
Alle er velkomne!

FREDAGSGÅDEN
Fotograf: Bente Foged Madsen

Du har to timeglas: T1 der varer 11 min. og
T2 der varer 7. Hvordan er det muligt at
bruge disse til at koge et æg i 15 minutter?
Svar på sidste uges gåde: et håndklæde

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 18. DECEMBER.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
DECEMBER
Lørdag d 14.
15.00
Audonicon
Søndag d 15.
16‐18.30 Skolen
Onsdag d 18.
19‐21
Skolen

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: Cleo Applebottom
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg har besøgt 7. klasse i 21/2 uge nu.
3. Hvor og hvornår er du født:
Jeg aner virkelig ikke hvor, men jeg tror
d 17. december 2007, da jeg var en julegave
4. Hvor bor du: Som sagt har jeg boet 21/2
uge i 7. klasse, ellers bor jeg på
Vesterskovvej 9 i Skanderborg
5. Hvad er din yndlingsmusik: Latin
6. Hvad er din livret: Is og kød
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
7. klasses skyggespil, som jeg har set rigtig
mange gange, og Løvernes Konge
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har boet i en sort sæk i en kælder,
fuldstændig mast sammen, i cirka et år
9. Har du en hobby: At danse med Estella
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
At jagte Rasmus og blive kælet med
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Når børnene har
tid til mig
12.Hvad er det værste: Når Sidse sparker til
mig
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Den eneste gang, jeg har prøvet det, var da
Olivia kastede mig ud af 7. klasses vindue,
for noget marcipan til hende og Sofia

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
1.

LYSTEN TIL AT LÆRE BEVARES
På Steinerskolerne rustes
eleverne til at have lyst til
at lære hele livet igennem,
for hvis eleverne er åbne og
i stand til at undre sig,
vil de også have lettere ved
at lære og sætte sig ind i
nyt og ukendt stof.
Denne evne vil også hjælpe dem
til at se andre muligheder og
alternative løsninger senere i livet.

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

Torsdag d 19.
11.35‐12.30 Skolen

Mandag d 2.
Babuska
Søndag d 5.
19.30‐21 Audonicon

Tirsdag d 14.
19‐21
Skolen
Onsdag d 15.
19‐21.30 Skolen
19.30‐21 Audonicon
Onsdag d 22.
19.30‐21 Audonicon
Torsdag d 23.
15‐17.30 Skolen
19.00
Babuska
Fredag d 31.
16‐21
Audonicon

Landsforeningen Mad&Læring er en nystartet
forening, der aktivt skal arbejde for at
udbrede viden om mad og motions betydning
for børn, unge og udsatte gruppers livsvilkår;
eksempelvis adfærd og indlæringsevne og
psykiske lidelser som ADHD, autisme, angst
og depressioner.
Foreningen skal aktivt arbejde for, at sund
mad og motion bliver en obligatorisk del af
alle børn, unge og udsatte gruppers hverdag
og dermed skabe de nødvendige forudsæt‐
ninger for at bryde den negative sociale arv,
gøre mennesker frie og i stand til at kunne
tage ansvar for eget liv.
Se mere på madoglaering.dk
Karin Ahlgren

Julespil for forældre og andre
interesserede
Paradisspil for 3. klasse og
opefter.

JANUAR 2014

Babuska
Onsdag d 8.
19.30‐21 Audonicon
Lørdag d 11
9‐16
Audonicon

Landsforeningen
Mad&Læring

Julekoncert

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

Mandag d 6.
8.05
Skolen
Audonicon

Julespil, onsdag d 18. december kl. 19‐21
i Skolens sal
For forældre og andre interesserede

Julekoncert med
Den SønderØstjyske
Blæsernonet og Alken Koret

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
Kursus i ansigtslæsning
v. Peer Heissel
Informationsaften
Bestyrelsesmøde
Foredrag v/Anders Høier
Foredrag om
Mysteriedramaerne
v. Klaus Barfod
Indskrivningsdag
Forældremøde Klokkebl.,
Mælkeb., Kornbl., Æblebl.
Lydterapeutuddannelse
v. Githa ben David

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

ÅRETS SIDSTE
ØKO-MARKED
IDAG!
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

