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UGENS CITAT
”Disciplin starter med
selvdisciplin.”
Jack Petrash (1949-)
citat fra den fremragende film
“The Challenge of Rudolf Steiner”
som findes i Audonicons bogsalg
(med undertekster)
og på YouTube (uden)

Vuggestuebørnene i Babuska er ikke helt så meget ude om vinteren som om
sommeren, men der er også udfordringer nok inden døre - ikke mindst når
man bare er 1 år, og selv forsøger at lave frokost, dække bord og vaske op.

Ny 1. klasselærer
Det er en stor glæde at kunne meddele, at
skolen har besluttet at Alim Witthoff skal være
klasselærer for vores kommende 1.kl. Alim af‐
slutter sin klasselæreropgave for nuværende
8. klasse til sommer og er derefter klar til at
tage imod en ny gruppe herlige børn til august!

Fotograf: Bente Foged Madsen

FREDAGSGÅDEN
starter nyt hold til februar 2014
og en ny uddannelse i specialundervisning
begynder til foråret 2014
Rudolf Steiner Højskolen for Opdragelseskunst
Audonicon ‐ www.opdragelseskunst.dk

Hvad er de næste to tal i talrækken?
2 5 11 20 32 17
Svar på sidste uges gåde: trækul ‐ er sort, når man
køber det, rødt, når man bruger det, og hvidt, når
man er færdig med det.

Alim er uddannet lærer fra Rudolf Steiner
Seminariet i Skanderborg, og har de sidste 17
år været ansat ved Rudolf Steiner Skolerne i
Skanderborg, Fredericia og Vejle. De første år
fungerede han primært som klasselærer for
den samme klasse, fra 1. til 8. klasse, og måtte
som sådan dække de fleste fag. Derudover har
han haft fagtimer i overskolen (9.‐12. kl), hvor
han har undervist i fagene idræt, skosyning,
landbrugspraktik, kold‐ og varmsmedning og
næversløjd. Han har tidligere beskæftiget sig
med heilpraktik med egen klinik, og speciale i
ernæring, homøopati og irisanalyse og er
desuden uddannet akupunktør. Han har end‐
videre en landbrugs‐uddannelse, og arbejdede
i en årrække på landet.

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 22. januar.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
JANUAR 2014
Onsdag d 22.
19.30‐21 Audonicon
Torsdag d 23.
15‐17.30 Skolen
19.00
Babuska

AUDONICONS BOGSALG

Onsdag d 29.
19.30
Audonicon

- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Anna Kristina Lyngdorf Knæhus
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 12. klasse. Jeg har gået her siden
børnehaven: jeg startede i Babuska og
fortsatte i skolen indtil 5. og 6. klasse, som
jeg tog på en Steinerskole i Canada. Så kom
jeg tilbage og gik i 7., 8. og 9., og så i 10.
gik jeg i Canada igen, og nu er jeg tilbage
og er ved at lave årsopgave om yoga.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Odder sygehus, den 12. maj 1995.
Vi boede i Svinballe mellem Odder og
Horsens dengang.
4. Hvor bor du: På Martin A Hansens Vej i
Skanderborg.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg har en
meget bred musiksmag, men hvis jeg skal
nævne noget, blir det Mirrors med Justin
Timberlake, og så Rhiannon.
6. Hvad er din livret: Sushi
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Anden del af Hobitten, synes jeg var rigtig
god. Og så følger jeg også med i Arvingerne.
Jeg laver jo årsopgave, så jeg læser kun stof
til den for tiden, altså bøger om yoga.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har prøvet at styre en færge i Canada
fra Vancouver Island til en af de små øer
ud for den. Og jeg har set over 50 bjørne
på een gang. Og så er jeg ved at bygge
et eiffeltårn ...
9. Har du en hobby: Lige nu er jeg meget
optaget af vores 10 hundehvalpe. Jeg spiller
også musik, mest violin men også en lille
smule guitar og klaver. Jeg er også glad for
at stå på ski.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Jeg kan godt lide at spille volleyball, men
jeg leger ikke så meget mere, andet end
med hundehvalpe.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Overskolecaféen
12.Hvad er det værste: Når lærene kommer til
at lave en skingrende kradselyd på tavlen.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Det kan jeg rigtig godt lide ‐ for det meste,
men sidste gang vi fløj tilbage fra Canada,
bad de os tage vores seler på midt i det hele,
fordi der var turbulens. Det var ikke så sjovt.
Jeg synes, det er hyggeligt, når man får
serveret mad. Og så når man letter, og man
kan se verden og skyerne fra oven.

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

Første mysteriedrama
Foredrag ved Klaus Barfod
Om ”Indvielsens port”
Onsdag den 22. januar kl. 19.30
på Audonicon
Nutidsmenneskets indvielsesvej, vor vej til
oversanselig erkendelse, beskrives i
Rudolf Steiners første Mysteriedrama,
Indvielsens Port.
Når sjælen giver sig hen til dette drama,
vækkes den undren, forståelsen og den
moralske kraft i os, der er nødvendige,
for at gå denne vej.

Fredag d 31.
16‐21
Audonicon
FEBRUAR
Søndag d 2.
15.00
Audonicon
Tirsdag d 4.
Skolen
Onsdag d 5.
19.30
Audonicon
Fredag d 7.
19.30
Audonicon

Første mysteriedrama
Om “Indvielsens port”
Foredrag v. Klaus Barfod
Indskrivningsdag
Forældremøde Klokkebl.,
Mælkeb., Kornbl., Æblebl.
Mysterievisdommen i
tidens strøm ‐ en fordybelse
i guldhornenes billeder 2
Foredrag v/Anders Høier
Lydterapeutuddannelse
v. Githa ben David

Folkemusik dobbeltkoncert
med Maja & David
og Ulvsand & Hjetland
Forældremøde i 1./2. klasse
En aften om "Frihedens
filosofi" Foredrag ved
Niels Henrik Nielsen

Højdepunkter i Goethes
Farvelære
‐ mødet med lys og mørke
Foredrag m demonstrations
forsøg ved Anders Høier
Mandag d 10. ‐ søndag d 16. (uge 7)
Skolen
Vinterferie
Børnehuset er ÅBENT
Torsdag d 20.
19.00
Babuska
Forældremøde i Vildrosen og
Anemonen ‐ med bhv. indlæg
Lørdag d 22.
9.30‐17 Audonicon
Det første mysteriedrama
Skuespil/Foredrag/Arbejdsdag
ved Klaus Barfod
Onsdag d 26.
19‐21.30 Skolen
Bestyrelsesmøde
Fredag d 28.
Babuska og skolen
Fastelavnsfest

En kreds af mennesker fra Michaelskolen i
Herlev vil opføre dette drama på Audonicon i
Skanderborg lørdag den 5. april 2014 kl. 16.
For ikke kun at vække undren hos vort
publikum, men også forståelse og mod, vil
jeg fortælle om dette enestående drama og
om vort arbejde med det.

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

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:

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

HERTHA - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐
hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød
Herthas 25 beboere er vores hjælpere i landbrug,
bageri, gartneri og mejeri. Deres førtidspension
dækker kost, logi, fornøjelser (biograf, svømme‐
hal, ture og rejser). I deres vinterferie uge 4 skal
de på skiferie i Norge. Derfor vil Tyges
Gårdbutik ikke sælge varer fredag d. 24. januar.
Alida vil som sædvanlig sælge varer denne fredag.
På gensyn fredag d. 31. januar, hilsen fra Tyge

4.

PLADS TIL FORDYBELSE

For at lære må man kunne fordybe og
koncentrere sig.
På Steinerskolerne styrker og stimulerer vi
barnets koncentration ved at have en
struktureret hverdag, som altid begynder
med hovedfag. I hovedfagstimerne arbejder
vi med periodeundervisning, så eleverne får tid
til at fordybe sig i et bestemt emne i en
længere periode ad gangen for senere at vende
tilbage til det i fornyet form.
Desuden styrker det indlæringen, når man lader
et emne hvile en periode, og tager det op igen
for at arbejde videre med det.
Fag og temaer for perioderne vender tilabge
gennem skoleforløbet, for på den måde kan
eleverne efterhånden selv få øje på
sammenhænge indenfor og mellem fagene.

