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UGENS CITAT
”Vi er slaver af fortiden, men
herrer over fremtiden”
Rudolf Steiner
(1861-1925)

Babuska er blevet
el-producent!

Fotograf: Bente Foged Madsen

I november måned blev de sidste dele af
Babuskas nye solcelleanlæg opsat, og hele
anlægget blev tilsluttet for ca. 3 uger siden.
Ved frokosttid en af solskinsdagene i novem‐
ber var anlægget oppe over 50% af den maksi‐
male energi, der kan produceres på en god
sommerdag. Desværre er der jo ikke lys i så
mange timer for tiden, så det bliver samlet set
ikke til så meget, men så må vi se frem mod
lysere tider.
Når anlægget kører for fuld kraft kan det
levere 11 kilowatt ‐ hvilket er nok til at holde
omkring 1.000 sparepærer tændt på en gang...
På årsbasis forventer vi at anlægget kan spare
os for godt 20.000 kr. på elregningen, så det
kommer til at kunne mærkes.
Tak til alle, der har hjulpet med at få virkelig‐
gjort projektet ‐ ikke mindst til Claus, samt
Rasmus, Johan og Alim fra 8. klasse på Rudolf
Steiner skolen; de var med i det lille hold, der
fik skruet alle panelerne op til sidst.
Der udestår stadig en opgave med at opsætte
et hegn omkring anlægget, men mere om det
ved en senere lejlighed.
På vegne af bestyrelsen,Ulrik Nejsum Madsen

FREDAGSGÅDEN
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Indsæt 9 og 11 de rigtige steder.
Svar på sidste uges gåde: Du starter t1 og t2 samtidig. Når t2 er
løbet ud vender du t2. Når t1 er løbet ud vender du t2 igen. Når
t2 igen er løbet ud, er der gået 15min.

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 8. januar.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
DECEMBER

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Julemanden
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg har ansvar for gaver en gang om året.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Nordpolen engang for længe siden
4. Hvor bor du: På Grønland og så i mit
sommerhus på Nordpolen.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Bjældeklang
6. Hvad er din livret: Risengrød og juleguf,
så jeg har lidt svært ved at holde den
slanke linje.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Peters Jul fra 1870,og jeg er osse ret vild
med Pagten.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Inden jeg fik mit nye røde tøj, gik jeg i grønt,
men jeg synes, jeg lignede et juletræ.
Og inden jeg fik råd til rensdyr, kørte jeg
med gedebukke.
9. Har du en hobby: Slædekørsel
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Pakkeleg
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Alle de søde børn,
der altid har været så overordenligt gode
og artige hele året, allesammen!
12.Hvad er det værste: Der er ingen skorstene,
så det er svært at aflevere gaverne.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg elsker at suse afsted julenat med
Danser, Sprinter, Smukke, Konge, Komet,
Amor, Torden og Lyn. Og selvfølgelig Rudolf
forrest. Vi kører afsted over nattehimlen
med lynets hast for at nå hele jorden rundt
på en enkelt nat.

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
2.

NYSGERRIGHED OG INTERESSE
BANER VEJ FOR LÆRING

På Steinerskolerne tager vi udgangspunkt i den
nysgerrighed og interesse for omgivelserne, som
børnene selv kommer med.
I de første skoleår møder eleverne derfor
sanseverdenen, før de møder teori og mere
abstrakte tankegange.
På den måde undgår man, at fænomener
reduceres til tørre fakta, som ikke giver mening
for de yngste elever.
I alle fag sker der en udviklng fra det konkrete
til det abstrakte. Fra det som kan opleves, til
teori. I takt med at barnet bliver ældre,
bliver evnen og lysten til at tænke abstrakt
udviklet, og derfor øges omfanget af
teori i undervisninge også.

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

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
Skildringen af
Gudsbarnets fødsel
Lørdag d 28.
16‐17.30 Audonicon
Juleroserne af Selma Lagerlöf
Dorthe Rosendahl fortæller
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
Lørdag d 11.
9‐16
Audonicon
Søndag d 12.
15.00
Audonicon

de 3 år
Optagelse. Der forudsættes en oprigtig inter‐
esse for Rudolf Steiner Skolernes pædagogik
og dermed for antroposofi, og ved en
optagelsessamtale afstemmes forventningerne
til uddannelsen gensidigt.
Undervisningen er i høj grad baseret på
selvstudier.
• 1. år/erkendelsesgrundlaget (jeg'et)
• 2. år/at lære sig en kunstart (verden)
• 3. år/pædagogik som kunstart (barnet)
Hospitation og praktik. På første og andet år
er formålet med hospitationen, at man er en
opmærksomt iagttagende gæst i undervisnin‐
gen på en skole. Man følger en lærer, en klasse
eller et fag i to til tre uger. På tredje år er man
praktikant, hvilket vil sige, at man sammen
med de praktikansvarlige på skolerne
udformer undervisning og superviseres af de
relevante lærere.
Kunst og håndværk er udover erkendelse
omdrejningspunkter i hele uddannelsen.
Vi starter nyt hold til februar 2014
Ny uddannelse i specialundervisning begynder
til foråret 2014
Rudolf Steiner Højskolen
for Opdragelseskunst
Audonicon
www.opdragelseskunst.dk

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

byder velkommen i det nye år
Hellig Tre Kongers spil for
forældre og venner af skolen
med indledning af
Karen Margrethe Jørgensen
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
Folkemusik koncert
med Silver Dagger
Informationsaften
Neufeldkursusstart
Bestyrelsesmøde
Foredrag v/Anders Høier
Neufeldkursusstart
Informationsmøde om
Steiner læreruddannelsen
Foredrag om
Mysteriedramaerne
v. Klaus Barfod
Indskrivningsdag
Forældremøde Klokkebl.,
Mælkeb., Kornbl., Æblebl.
Lydterapeutuddannelse
v. Githa ben David

