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UGENS CITAT

”Giv mig en vægtstang, som
er lang nok, og et tyngdepunkt at placere den på, og
jeg skal flytte verden.”
Archimedes (287fkr-212fkr)

MUSIKALSK
FREDAGSSALON
Forårets Musikalske Fredagssalon falder som
vanligt på en fredag; nærmere bestemt IDAG.
Så hermed invitation!
Det er idag kl. 16.00 i skolens sal.
Der er fri entré, det varer knap halvanden
time, og der er café med kaffe og kage og så
videre. Der bliver musik fra både over‐ og
I 3.kl er en vigtig del af regneperioder mål og vægt, men en anden dimension er tid. Ikke som at
underskoleelever på bl.a. violin, fløjte, guitar,
lære klokken at kende, men mere som en faktor når man laver noget. Vi har lavet "forsøg", hvor
tiden har været en del af det. fx. hvor mange gange kan man dreje rundt og klappe i de 4 verdens‐ cello og sang.
hjørner på et minut ? eller hvor længe kan man stå på et ben oppe på noget ? eller hvor lang tid Fik jeg nævnt, at det er idag, fredag?
Vel mødt!
tager det at tage 30 plastikflasker over den lille bro, når man ikke må holde dem i munden ?
Kærlig hilsen, Martin Haugaard
Ganske fornøjeligt og med gode muligheder for samarbejdsøvelser.
musiklærer
Vi har et enkelt forsøg tilgode: hvor mange skumfidusser kan man have i munden og stadig sige
"Fluffy Bunny", men en dag husker jeg lige at købe skumfidusserne og så prøver vi, og bare rolig,
man skal ikke spise dem, men må godt tage dem ud. Rekorden for dreje og klappe i de 4 verdens‐
hjørner var ca. 34 omgange. Prøv selv.
Karin Ahlgren

FREDAGSGÅDEN
En konge har ingen sønner, ingen døtre,
og ingen dronning. Derfor må han
beslutte, hvem der skal overtage tronen
når han dør. Han beslutter at give alle
kongerigets børn et frø. Det barn, som
har den største og smukkeste plante
skal have tronen og kongeriget.
Da konkurrencen slutter, kommer alle
børnene til paladset med deres enorme
og smukke planter. Da han har kigget
på alle børnenes potter, beslutter kon ‐
gen at en lille pige med en tom potte
skal blive den næste dronning. Hvorfor
valgte han den lille pige over alle de
andre børn med deres smukke planter?

1./2. klasse spiller fløjte til morgensang

Svar på sidste uges gåde er: Ingenting!

Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Deadline er ONSDAG AFTEN.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
MARTS
Fredag d 14.
16‐17.30 Skolen
Onsdag d 19.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon
Fascinerende dokumentar
med danske undertekster

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Lea Maria Bøgh Gregersen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 3. klasse. Jeg begyndte efter
sommerferien. Før gik jeg på Realskolen. Det
sværeste ved at skifte skole var at man skulle
HÆKLE! Jeg var lige ved at flytte igen på
grund af det, men nu er jeg helt vild med at
hækle. Jeg synes også det er så dejligt at vi
må tegne så meget.
3. Hvor og hvornår er du født:
Jeg blir 11 den 23. april, så jeg er født i 2003
på Skejby sygehus.
4. Hvor bor du: på Vroldvej i Skanderborg
sammen med min mor og min far og min
irriterende lillebror :‐)
5. Hvad er din yndlingsmusik: “Det må da
være cello” (mumler Niels Henrik Cellolærer i
baggrunden). Men mest popmusik og lige nu
især “Uncover” med Zara Larsson.
6. Hvad er din livret: Der er meget jeg godt
kan lide, men bedst af alt er min farmors
pandekager.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg ser ikke så meget fjernsyn, men jeg kan
godt lide at se iCarly. Jeg er lige ved at læse
Heksens Briller, det er en samling af nye
danske eventyr. I biografen har jeg set
Smølfterne2, den var sjov. For nogle år siden
så jeg Tornerose som ballet. Det var flot!
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg elsker at sy, så jeg syr og designer selv
noget af mit tøj. Og så sover jeg med
halvåbne øjne :‐).
9. Har du en hobby: Jeg går til cello og syr og
tegner, og jeg går til gymnastik på Niels
Ebbesen skolen.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Jeg synes “Hotel” spillet er sjovt. Jeg leger
ikke så meget, men jeg elsker engelske sang
lege med Helle, for hun synger så godt.
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: Alle ens venner. Jeg er også
gode venner med pigerne i 5.klasse, for vi
skulle have gået i 4. sammen. Jeg er også
vild med håndarbejde, sløjd og idræt.
12.Hvad er det værste? Solcellerne! Der var så
megamange dejlige æbletræer som man
kunne lege i, men nu står solcellerne bare
der og er grimme og i vejen.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg synes det er helt vildt sjovt! Men luft‐
havne bryder jeg mig ikke om.

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

Søndag d 23.
10‐13
Audonicon
Onsdag d 26.
19‐21
Skolen
Torsdag d 27.
Skolen
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

Søndag d 30.
15.00
Audonicon
APRIL
Onsdag d 2.
19.30
Audonicon

Lørdag d 5.
16.00
Audonicon
Tirsdag d 8.
16‐17
Skolen
Onsdag d 9.
19.30
Audonicon

Lørdag d 12.
8.05‐12 Skolen

Musikalsk Fredagssalon
Bestyrelsesmøde
Imaginativ tænkning
foredrag v Troels Ussing
ÅRSMØDE I
HØJSKOLEFORENINGEN
Forældremøde i SFOen
SKOLENS ÅRSMØDE
En dag om engle, ærkeengle
og archai
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Sprogforming ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterber
Eurytmi ved Bente Møller
Folkemusik koncert
med Tri Mio

Immunforsvar, infektions‐
sygdomme og vaccinationer
Foredrag v antroposofisk læge,
Elisabeth Møller‐Hansen
Indvielsens port
Michaelskolen opfører Rudolf
Steiners første mysteriedrama
Forretningsudvalgsmøde
Meditation
Foredrag v Ellen Thuesen,
pensioneret lærer v Rudolf
Steiner skolen i Odense
Påskefest

Mandag d 14.‐mandag d 21.
Skolen
Påskeferie
Søndag d20.
10.00
Audonicon
Onsdag d 23.
19‐21.30 Skolen

Imaginativ tænkning
Foredrag ved Troels Ussing
Audonicon
Onsdag den 19. marts kl. 19:30
Billetpris 60 kr.
Vores tid kalder på en spirituel tilgang til
daglig‐dagens hændelser og til en fordy‐
bet forståelse af verdens fænomener.
Som moderne mennesker bærer vi
kimen i os til en ny billedagtig tænkning
– ligesom vi ubevidst bærer fremtids‐
billeder i sjælen.
I foredraget vil vi undersøge hvilke arbe‐
jds‐måder, der fremmer et nyt lys i
tænkningen og hvorledes vi er
disponeret til med små skridt at udvikle
en imaginativ tænkning.

Søndag d 27.
15.00
Audonicon

Påskeforedrag
v Niels Henrik Nielsen
Bestyrelsesmøde
Folkemusik koncert med
kvartetten Trias

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

