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UGENS CITAT

”Forsøm aldrig at vise
gæstfrihed overfor
fremmede, for på den måde
har nogle, uden at vide det,
beværtet engle .”
Anonym, fra bibelen

fredagsforedrag
idag kl 17

"Fra Steiner til Goethe"

HVAD ER STEINERPÆDAGOGIK?

På en Steinerskole møder man børn med mange færdigheder. Børn som læser, skriver, tegner,
regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger eller laver træ‐ og metalsløjd.
Mange oplever den særlige intense stemning det brede fagudbud giver, når de besøger en
Steinerskole.
Elverne på en Steinerskole møder i løbet af deres skoletid en bred vifte af teoretiske, hånd‐
værksmæssige og kunstneriske fag, der supplere hinanden i indlæringen. Pædagogisk ser vi det
brede tilbud som afgørende i forhold til, at barnet bevarer lysten til at lære og at det udvikler indi‐
viduelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig
eller praktisk retning.
Læreren tager i sin undervisning udgangspunkt i ting, som barnet kender og som derfor giver
mening på det udviklingstrin, barnet befinder sig på. Når både det kendte, krop og sanser ind‐
drages føler barnet sig talt til, forbliver opmærksom, nysgerrig og motiveret. Denne tilgang til bar‐
net forsøger vi at bevare gennem hele skoleforløbet.
På Steinerskolerne sigter vi mod at lære barnet at fordybe sig fagligt og samtidig bruge sit kreative
potentiale, både i de teoretiske og de praktiske fag. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet
giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

v/Ralph Hasberg
Fredagsforedragene på Audonicon har en
varighed på ca. 1 time fra klokken 17.
De finder sted på følgende datoer
‐ 21. marts ‐ 9. maj ‐ 6. juni
Det er spændende og aktuelle emner.
Foredragene er en del af læreruddannelsen,
men er åbne for alle, der er interesserede i at
høre om antroposofien og Steinerpædago‐
gikkens grundlæggende tanker og ideer.
Foredragsholder og tema offentliggøres på
www.opdragelseskunst.dk
Rudolf Steiner Højskolen for opdragelseskunst
Audonicon
telefon: 86 52 47 55 (man‐fredag kl. 10 ‐ 14)
Hanne Winterberg, tlf 30 26 03 28
Jakob Andersen, tlf 42 56 28 30

Mål i undervisningen
Den enkelte Steinerskole er uafhængig og opstiller sine egne pædagogiske mål. En gen‐
nemgående målsætning er dog at udvikle barnets faglighed, stimulere dets selvværd og engage‐
ment og udvikle dets sociale kompetencer og kreativitet. Dette skaber grundlag for fordybelse og
samarbejde og for, at barnet selv udfolder sine muligheder, også senere i livet.
Vi ønsker at udvikle børnene som ”hele mennesker” ved at tilbyde dem sammenhæng, udfordring
og bredde i fagtilbuddet i hele deres skolegang. Det ser vi som en forudsætning for, at de som
unge og voksne kan hvile i sig selv og udtrykke sig frit i de sammenhænge de indgår i.
fra Steinerskolerne.dk

FREDAGSGÅDEN
Hvad er det der kun kan stige og aldrig
falde?
Svar på sidste uges gåde er: Kongen gav dem alle
falske frø, og den lille pige var det eneste barn som
ikke byttede frøene.

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

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

Det sker ...
MARTS
Fredag d 21.
17.00
Audonicon
Søndag d 23.
10‐13
Audonicon
Onsdag d 26.
19‐21
Skolen
Torsdag d 27.
Skolen
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

1. Navn: Svend Erik Ibsen Houlberg
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er far til Sofia Kristine i 6. klasse og
Valdemar Tobias i 3. klasse. De har gået her
helt siden børnehaven. Jeg er også formand
for skolebestyrelsen.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Frederiksberg den 16. marts 1953. Jeg kom
til Jylland for 20 år siden. Inden boede Sanne
og jeg på Vesterbro, mens vi studerede. Men
vi havde skudhuller i døren fordi der boede en
narkopusher nedenunder, og når hun ikke
betalte sine regninger kom bagmændede og
skød ind gennem hoveddøren. Så vi var ret sikre
på vi ikke skulle have børn i det kvarter! Da vi
var færdiguddannede fik Sanne job som leder
af Babuska og jeg blev kemilærer på Sydskolen.
4. Hvor bor du: I Kildevænget i Skanderborg,
sammen med Sanne, Sofia, Valdemar,marsvinet
Silke, et akvarie med fisk, og pindsvinet Sofus,
som har ligget og snorket i sit træhus i
bryggerset hele vinteren.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jean‐Guihen
Queyras’ cello suites; Loreena McKennitts
Nights from the Alhambra og Van Morrisons
Poetic Champions Compose.
6. Hvad er din livret: Æblekage og ris a l’amande
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
“Den kongelige affære”. Vi har ikke fjernsyn,
men vi så MGP og grand prix på computeren.
Vi holdt med Bassim, men nu har jeg set den
suveræne svenske deltager, jeg tror hun vinder.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har været Steinerlærer i 15 år, og så
har jeg været naturlæge i 45 år.
9. Har du en hobby: Bøger og natur!
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Jeg vandt engang over sjællandsmesteren i
dam! Og for tiden bygger Valdemar og jeg
fotoskjul og tar fuglebilleder.
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: At se hvordan den fantastiske
pædagogik får børn og voksne til at blomstre.
12.Hvad er det værste? Når det går galt med
kommunikationen, sikken en ravage! Uha!
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg er nødlandet to gange med større passager‐
fly! Den ene gang med en brændende motor.
Der holdt brandbiler langs hele landingsbanen.
Folk græd ‐ det var en mærkelig oplevelse, som
jeg aldrig glemmer. Siden har jeg fløjet flere
gange helt uden at være bange. Det bedste er
at gå ned gennem skyerne og se landskabet.

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

Lørdag d 5.
16.00
Audonicon

Spring imagination, kunsttryk
efter original af David Newbatt

En dag om engle,
ærkeengle og
archai
Foredrag ved Niels Henrik Nielsen
Sprogformning ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterberg
Eurytmi ved Bente Møller
Audonicon
Lørdag den 29. marts kl 9‐17
Billetpris: Betal efter evne
Meget afhænger af, at vi begynder at
træde i et bevidst forhold til englene.
Vi må forsøge både at opleve og
erkende deres arbejde. Denne lørdag
vil vi nærme os disse væsener
gennem tanke, ord og handling.
Kl 9: Hvorfor mennesket har brug for
englene og englene brug for mennes‐
ket. Aspekter af Rudolf Steiners
englelære. Foredrag ved Niels Henrik
Nielsen.
Engle
i
sproget.
Sprogformning ved Dorthe Rosendahl.
Engle i kunsten. Foredrag ved Hanne
Winterberg. Engle i bevægelsen.
Eurytmi ved Bente Møller. Afrunding
og spørgsmål ved Niels Henrik Nielsen.
Slut kl 17.30. Der vil i løbet af dagen
være gode pauser. Mad kan bestilles
hos corporatecooking@gmail.com
eller tlf 3085 6541 ‐ og betales
særskilt.

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

Fredag d 11.
Babuska
Lørdag d 12.
8.05‐12 Skolen

Fredagsforedrag:
“Fra Steiner til Goethe”
ved Ralph Hasberg
ÅRSMØDE I
HØJSKOLEFORENINGEN
Forældremøde i SFOen
SKOLENS og SKOLE‐
FORENINGENS 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
Påskestemning og påskefest
Påskefest

Mandag d 14.‐mandag d 21.
Skolen og
Babuska
Påskeferie
Søndag d20.
10.00
Audonicon
Onsdag d 23.
19‐21.30 Skolen
Søndag d 27.
15.00
Audonicon
Onsdag d 30.
19.00
Babuska

Påskeforedrag
v Niels Henrik Nielsen
Bestyrelsesmøde
Folkemusik koncert med
kvartetten Trias
Forældremøde for hele huset
Årsmøde kl 20.30

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

