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UGENS CITAT

”Hvem end der rører et
barns liv, berører det mest
følsomme punkt af et hele,
som har sine rødder i den
fjerneste fortid og strækker
sig ind den uendelige
fremtid.”

Maria Montessori (1870-1952)

FREDAGSGÅDEN

I hvilken måned er der 28 dage? 

Svar på sidste uges gåde er, at man starter med at lægge 3
til, så 6, så 9 osv. Så dvs at de næste to tal i talrækken 2  5
11  20  32  17 er 65 og 86.

Fotograf: Bente Foged Madsen

nyt hold starter i februar 2014
og en ny uddannelse i 
specialundervisning 

begynder til foråret 2014

Rudolf Steiner Højskolen for
Opdragelseskunst

Audonicon - www.opdragelseskunst.dk

I de første tre år, inden barnet bliver for
optaget af livet, har det et nært forhold til
englene. Om natten, når de sover, møder børn
deres engle. De drømmer om dem eller har
andre oplevelser med dem. Efterhånden som
vi vokser op, modnes vores barndoms‐
kvaliteter og udvikler sig i os, og kan blive til
fantasi, inspiration og intuition. Selv voksne
kan relatere til engle. Det sker som regel, når
vi sover, for det er sådan en bemærkelses‐
værdig oplevelse, at vi kunne fyldes med frygt,
hvis det skete, mens vi var vågne. Derfor begy‐
nder englen Gabriel med at sige “Frygt ikke” til
Maria, da han besøger hende i bibelen. 
I vågen tilstand, kan vi arbejde på en sådan
måde, at vores forhold til den åndelige verden
forstærkes. Den åndelige verden er altid
omkring os, og vi kan arbejde mere bevidst,
hvis vi lægger mærke til overgangen, når vi
bevæger os fra den jordiske verden til den
åndelige verden og vice versa. Om aftenen,
når vi skal sove, kan vi sige, “Nu går jeg ind i
den åndelige verden,” og om morgenen, når vi
vågner, kan vi sige, “Nu går jeg ind i den
jordiske verden.”
Vi kan også forbinde os med engleverdenen,
når vi går på arbejde, og tage et øjebliks stil‐
hed, inden vi begynder vores arbejde. Et øjeb‐
lik, hvor vi tænker på engle, eller en ven, som
nu befinder sig i den åndelige verden. Så går
man igang med sit arbejde med fornyet styrke.
Når man arbejder med den spirituelle verden,
er det vigtigt at arbejde i rytme, og især en
syv‐rytme er en stor hjælp. Man kan arbejde
med de syv dages rytme, eller syv år eller bare

syv minutter. Når vi arbejder med syv‐rytmer,
lægger englene mere mærke til os. Hvis man,
for eksempel, får en pludselig indskydelse til at
gøre et eller andet, kan man tage sig tid og
vente syv minutter, inden man handler. De syv
minutter kan føles som meget lang tid, men i
den stille pause, sker der noget. De syv minut‐
ters ventetid giver englene mulighed for at
lægge mærke til os, og til at vejlede os, ved at
lade en tanke opstå i os. På denne måde tager
vi tid til at lade englene være med i vores liv,
og det venter de på, vi skal gøre. Det er måske
ikke  fantastiske åbenbaringer, der kommer til
os på sådanne tidspunkter, men det at eng‐
lene ser os. De kan kun opfatte os, når vi giver
os tid og lader det ske.
I 1919 sagde Rudolf Steiner, at den tid vi nu
lever i, er vigtig for bevidsthedens tidsalder.
Det er en tid, hvor vores bevidstheder kan
åbne sig for naturens verden og de højere
sfærer.
Vi må forstå, at hvert barn, hver kollega,
forælder, ven og bekendt, er mere end blot et
fysisk væsen. Alle indeholder de også et
åndeligt væsen, som bringer noget særligt
med sig. Når man forstår andre menneskers
åndelige natur, kan man også finde en
hjertelig forbindelse med dem.
Rudolf Steiner sagde endvidere, at vi ikke skal
overbelaste os selv med rationelle tanker, men
åbne os for tankerne, der kommer fra bevidst‐
hedens sjæl, og anerkende den levende sjæl i
os alle. Vi kan arbejde bevidst med englene, og
vi kan tage dem med i vores planlægning af
dagen. Om aftenen kan vi gennemgå, hvad
dagen bragte, og se frem til det, der kommer.
Vi kan også snakke med vores engel. Rudolf
Steiner sagde, at på den måde blir englen
interesseret i hvad der sker. Det gør ikke
noget, hvis vi ikke kan huske næste morgen,
hvad vi har sagt aftenen før, for det kan
englen. Når vi har brug for den indsigt, englen
har givet os, kommer den til os på det rigtige
tidspunkt. Englen lader os være fri, men arbe‐
jder for at hjælpe os til, for eksempel, at forstå
hinanden i en samtale. Bagefte, fyldes vores
tanker måske med kærlig styrke, som vågnede
i løbet af samtalen. Det er englens værk.
En god forberedelse på dette indre arbejde, er
at øve sig i at have kontrol over sine tanker,
som Rudolf Steiner beskriver. Selvkontrol i
tankernes verden hjælper os med at modtage
indsigter fra englene. Vi oplever måske plud‐
selig, at engle giver os mod til at gøre noget, vi
ellers ikke ville formå.
Englene vejleder også sprogets udvikling.
Derfor er det vigtigt at være opmærksom på,
hvad vi siger, at det er sandt og smukt.

ARBEJDE MED ENGLE
af Helmut von Kügelgen

Du er altid velkommen til at kontakte os for at
høre nærmere om den 3-årige deltidsuddannelse.
Kom på besøg i undervisningsweekenderne og få
et indtryk af uddannelsens kvaliteter



Det sker ...
JANUAR 2014
Mandag d 27.
17‐19 Audonicon Bestyrelsesmøde i Højskolen

for Opdragelseskunst
Onsdag d 29.
19.30 Audonicon Mysterievisdommen i 

tidens strøm ‐ en fordybelse
i guldhornenes billeder 2
Foredrag v/Anders Høier

Fredag d 31.
16‐21 Audonicon Lydterapeutuddannelse

v. Githa ben David

FEBRUAR
Søndag d 2.
15.00 Audonicon Folkemusik dobbeltkoncert

med Maja & David
og Ulvsand & Hjetland

Mandag d 3.
15‐18.10 Skolen Konsultationer 3.vg
Tirsdag d 4.

Skolen Forældremøde i 1./2. klasse
Onsdag d 5.
19.30 Audonicon En aften om "Frihedens 

filosofi"   Foredrag ved
Niels Henrik Nielsen

Fredag d 7.
19.30 Audonicon 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   (SFOen er åben)
Børnehuset er ÅBENT

Mandag d 17.
19‐21 Skolen Forældremøde 3.vg
Torsdag d 20.
19.00 Babuska Forældremøde i Vildrosen og

Anemonen ‐ med bhv. indlæg
19.00 Audonicon Bestyrelsesmøde HF
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

UGENS FLYVER-PROFIL

1.  Navn: Pixie
2.  Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg har prøvet at gå i overskolen en enkelt 
time, og jeg har underholdt skolebørnene, 
som jeg har haft rigtig mange besøg af

3. Hvor og hvornår er du født:
I Skanderborg, under hippiefesten i 2013

4. Hvor bor du: På Martin A Hansens Vej i
Skanderborg.

5. Hvad er din yndlingsmusik: jeg elsker altså 
“What does the dog say” med Ylvis‐the Fox, 
og “Walking the dog” med the Rolling 
Stones, “Hound  dog” med Elvis, “Vuffelivov”
med Shubidua, og så er jeg også ret vild med
kattejammerrock.

6. Hvad er din livret: Hundemælk og børne‐
sokker. Og så har jeg også prøvet karrysild,
men ... jeg tror, jeg venter til jeg blir lidt 
større, inden jeg skal prøve dem igen. 
Hotdogs lyder heller ikke som noget for mig.

7. Hvad er det bedste du har læst, set i 
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg har prøvesmagt Ugeavisen, den var lidt
tør, men ellers ret underholdende. På TV
er “Så er der hund” helt klart det bedste.
Filmen “Mit liv som hund” er også fin.

8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Min mor er lysegrå og min far er naboens
golden retriever, så hvordan er jeg egentlig
blevet sort? Det ved jeg ikke engang selv!

9. Har du en hobby: En hobby ‐ hvad er det?
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:

Min yndlingsleg er Hund og Kat, og mit
yndlingsspil er fem‐hund‐rede

11.Hvad er det bedste ved 
RSS/Babuska/Audonicon: Børnene! Jeg har
fået mange venner allerede, både Ester og
Rose og Martha og Katinka og Christian og
Emilie og Signe og Stjerne og Louise og 
Markus, og ... det er dem jeg sådan lige kan 
huske navnene på.

12.Hvad er det værste: Der er så hundekoldt
i overskolen!

13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg har kun prøvet det een gang, da jeg
faldt ned af bordet. Flyveturen var supersjov.
Det var bare landingen, jeg ikke var så vild
med. Den skal jeg lige have øvet mig lidt på.
Imorgen rejser vi allesammen hjemmefra,
men jeg ved ikke rigtig, om der er nogen
af os, der skal ud og flyve? 

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.

Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14

+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk

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 - 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,
svømmehal, ture og rejser). I deres
vinterferie uge 4 skal de på skiferie i
Norge. Derfor vil Tyges Gårdbutik
ikke sælge varer idag fredag 
d. 24. januar.

Alida vil som sædvanlig sælge varer
denne fredag.

På gensyn fredag d. 31. januar, 
hilsen fra Tyge

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:

5. ALLE SANSER KOMMER I BRUG
På Steinerskolerne er kunst mere en måde at
gribe fagene an på, end det er et selvstændigt

fag.
Kunstnerisk og håndværksmæssig bearbejdning
af lærestoffet involverer mange sider hos eleven

og gør, at stoffet tilegnes på en varieret og 
personlig måde.

Målet er, at eleverne får en helhedsorienteret og
alsidig undervisning, hvor øvelser i teori, kunst

og håndværk er ligestillet og supplerer 
hinanden.

Vi lægger vægt på disse tre områder i alle fag på
alle klassetrin, blandt andet ud fra et ønske om
at eleverne skal kunne træffe frie valg i forhold

til uddannelse og arbejde.

Mysterievisdommen i tidens strøm
Mysterievisdommen er gennem tiderne givet
os på mange måder og ofte i billedform!
Åndelige oplevelser forvandler sig til billeder,
der kan hjælpe os til egne oplevelser og
erfaringer!
I Danmark har vi to eksempler på sådanne
billeddramaer, som, når de læses samtidig,
udgør en enestående skat: Guldhornene!
De to horn blev stjålet og smeltet om, men
heldigvis har vi flere tegninger og kopier. Ved
at sammenstille de to billedrækker får vi
mulighed for at læse mysterievejen fra den
fysisk sansbare verden frem til en højere be‐
vidsthed! Kan hornenes billeder være
vækkere og opdragere på samme tid?

Foredrag ved Anders Høier
Audonicon, 29. januar (se kalenderen)
Entre 60 kr


