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UGENS CITAT

”Venskab skabes aldrig fra
en side alene, men bygges
op på gensidige følelser og
forståelse og er en
enestående gave.”
Karen Blixen (1885-1962)

Hvordan kan vi komme til at forstå
Rudolf Steiners første Mysteriedrama INDVIELSENS PORT
Et drama om menneskers åndelige‐sjælelige udvikling
Skuespil / Foredrag / Arbejdsdag
ved Klaus Barfod

Lørdag den 22. februar kl. 9.30‐17.00
En hel dag med Klaus Barfod, som fortæller om ”Indvielsens Port” af Rudolf Steiner.
I anledning af, at Rudolf Steiners første mysteriedrama "Indvielsens port” bliver opført den
5. april, kommer Klaus Barfod herover og arbejder med os en hel dag. Klaus vil holde 2 foredrag
om dramaet, som han selv har oversat til dansk, og vi vil dykke ind i dets indhold ved at arbejde
med nogle af teksterne ved at bevæge os i eurytmi og sprogligt ved at tale dem.
Dagens program ser således ud med indbyggede pauser:
Kl. 09.30: Foredrag ved Klaus Barfod.
Kl. 11.30: Eurytmi ved Bente Møller.
Kl. 14.00: Sprogformning ved Dorthe Rosendahl.
Kl. 15.30: Foredrag ved Klaus Barfod.
Mad kan bestilles hos corporatecooking@gmail.com eller på tlf. 3085 6541
Pris for kursusdagen er 400 kr. med mulighed for reduktion.

MUSIKALSK FREDAGSSALON
Husk, at der er Musikalsk Fredagssalon fredag (!)
den 14. marts kl. 16. Det er i skolens sal, det er
ganske gratis, og alle er velkomne.
Kære elever: Hvis der er et stykke musik, som du/I
er blevet gode til, skulle vi måske høre det på
fredagssalonen?
Tal med mig eller med din instrumentlærer.

Kære læser af
Fredagsflyveren,
Hermed en forsinket hilsen fra PR‐udvalget
med stor tak til fremmødte elever og foræl‐
dre i forbindelse med informationsaftenen,
som bidrog med gode indslag om, hvad det
vil sige, at være en del af vores skole.
I år prøvede vi noget nyt, hvorfor vi både
holdt oplæg om indskolingen, resten af
grundskoleforløbet samt et indlæg om over‐
skolen, som var tænkt som et oplysende og
inspirerende oplæg fra vores egne mellem‐
skoleelever. Aften forløb fint og der var cirka
20 udefra kommende gæster.
Foreløbigt har vi allerede nu hele 14 børn ind‐
skrevet til vores kommende børne‐
haveklasse.
Spred gerne den gode historie om vores
skole. I er velkomne til at sende interesserede
videre til en i PR‐udvalget, så ruller vi gerne
informationsapparatet ud.
Tak igen for jeres støtte og opbakning – det er
en fornøjelse!
PR‐udvalget

FREDAGSGÅDEN
Hvilket ord er kortere, når man lægger
tre bogstaver til det?

Kærlig hilsen, Martin Haugaard
musiklærer på Rudolf Steinerskolen
Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Næste deadline er ONSDAG d 26. februar.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
Lørdag d 22.
9.30‐17 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. 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.

1. Navn: Helle Birgitte Gewecke
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg står for bogsalget, både i butikken og på
nettet. Jeg startede som eurytmist på lærer‐
seminariet i 1985, så jeg har undervist
mange af lærerne på skolen. Jeg startede
bogsalget i 1986. Desuden er jeg med i
bestyrelsen for bogsalget og Audonicon.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Sankt Lukas Stiftelsen på Frederiksberg,
4. oktober, 1953
4. Hvor bor du: I Højvangen lige bag skolen.
Der har jeg boet siden 1989. Begge mine
børn har gået i Babuska og på skolen hele
vejen til 12.klasse. Nu går den ene på
socialrådgiverskolen i København, og er pt
i praktik på Grønland. Den anden går på
kunstakademiets keramiklinje i Nexø.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Bach, især cello.
6. Hvad er din livret: Corporate Cookings lækre
velkrydrede vegetarmad.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg har lige læst “Og bjergene gav genlyd”
af Khaled Hosseini. Og så kan jeg godt finde
på at se den moderne Sherloch i fjernsynet.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har besøgt Goetheanum mange gange.
Og jeg kørte med Københavns sidste spor‐
vogn. Jeg oplevede også da gasværket i
Valby sprang i luften i starten af tresserne.
Og så har jeg en 16 år gammel dansk/svensk
gårdhund, som gennem tiden har fået hele
19 hvalpe.
9. Har du en hobby: Bøger og gåture ‐ med
og uden hund.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Når jeg er sammen med mine børn og min
gamle mor, spiller vi rummikub ‐ jeg elsker
alt med tal.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Filosofien
12.Hvad er det værste? Det tør jeg ikke sige!
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg blev lidt skuffet, egentlig, da jeg prøvede
det for første gang for 2 år siden. Jeg havde
regnet med, det var meget mere spændende
eller værre! Jeg fløj til England for at besøge
min datter,og så hjem igen, selvfølgelig. Nu
går jeg og overvejer om jeg skal flyve en tur
til Grønland og besøge hende der.

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

Tirsdag d 25.
16‐17
Skolen
Onsdag d 26.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon

Det første mysteriedrama
Skuespil/Foredrag/Arbejdsdag
ved Klaus Barfod
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
En aften om
“Frihedens filosofi”
Foredrag v Niels Henrik Nielsen

Fredag d 28.
Babuska og skolen

Fastelavnsfest

MARTS
Søndag d 2.
15.00
Audonicon
Mandag d 3.
Skolen
Tirsdag d 4.
16‐17
Skolen
Lørdag d 8.
11‐15
Skolen
Tirsdag d 11.
16‐17
Skolen
Onsdag d 12.
19.30
Audonicon
Fredag d 14.
16‐17.30 Skolen
Tirsdag d 18.
16‐17
Skolen
Onsdag d 19.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

Folkemusikkoncert med
Schmykkers Nøkker
3.vg afleverer årsopgaver
Forretningsudvalgsmøde
Offentlig udstilling af 3.vg.s
årsopgaver. Alle er velkomne.
Forretningsudvalgsmøde
Teknologi, medier og
menneskelighed
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Musikalsk Fredagssalon
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
Imaginativ tænkning
foredrag v Troels Ussing
En dag om engle, ærkeengle
og archai
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Sprogforming ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterber
Eurytmi ved Bente Møller

En aften om
”Frihedens filosofi”

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

Foredrag ved Niels Henrik Nielsen
Onsdag den 26. februar kl. 19.30
Billetpris 60 kr
I efteråret holdt vi en samtaleaften om Rudolf
Steiners værk: ”Frihedens Filosofi”. Aftenen
forløb frugtbart, og vi blev enige om at fort‐
sætte arbejdet. Der vil igen være en indledning
ved Niels Henrik Nielsen, hvorefter vi, med
udgangspunkt i del‐tagernes spørgsmål, vil
tale sammen om bogen.
De fleste støder på forhindringer i arbejdet
med denne bog. Men netop overvindelsen af
disse vanskeligheder kan være med til at åbne
for en dybere forståelse.

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
8.

LÆREREN LÆRER MED

Når læreren må arbejde stoffet frem gennem
forskellige udtryk, som fortælling, tegning,
musik, modellering osv, udvikler læreren sig
sammen med eleverne.
Denne arbejdsform giver også læreren
inspiration til arbejdet.
Eleverne møder på den måde en skole,
hvor lærer og elev er ligeværdige.

