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Kunstnerbesøg i overskolen
Den dansk‐islandske komponist Stefán Arason besøger skolen
mandag den 5. maj. Her skal han arbejde med de ældste elever,
som synger satser fra Stefáns succesfulde korværk Future Requiem.
Musikken kan høres til skolens forårskoncert fredag 9/5.

UGENS CITAT

”Rygning dræber. Og hvis
du dør, mister du en meget
vigtig del af dit liv.”
Brooke Shields, 1965-

FREDAGSGÅDEN
Den der laver denne ting, har ikke noget
at bruge den til. Den der køber den har
ikke brug for den. Den der bruger tingen
kan hverken se eller mærke den.
Hvad er det for en ting?

Forårskoncert
Skolen holder forårskoncert fredag den 9. maj kl. 19.00 på
Audonicon.
Der bliver musik fra instrumentholdene, korene og orkestrene.
Hør f.eks. uddrag af Stefán Arasons Future Requiem og Bachs
dobbeltkoncert for to violiner.
Café i pausen.
Fri entré, men hatten går rundt: frivillige bidrag tilfalder skolens
instrumentfond til indkøb og vedligehold af instrumenter og udstyr.

Svar på sidste uges gåde er: Hvorfor skulle den lille
sky i skole? ‐ Fordi den skulle lære at regne :‐)

MAJFEST OG ÅBENT HUS PÅ SKOLEN 3. MAJ 2014
Alle er velkomne
Den 3. maj byder skolen indenfor til den årlige
majfest. Traditionen tro vil 7. KLASSE vise
deres arbejde fra undervisningen i
FOLKEDANS.
5. KLASSE DANSER OM MAJSTANGEN.
Derefter vil der være MARKED med et væld af
boder fra skolens klasser. Indtjeningen fra
boderne går til klassekasserne
Eleverne møder kl. 9‐11 til hovedfag. Der er
ÅBEN UNDERVISNING FRA KL. 9‐10, hvor alle
er velkomne i klasserne.
FRA KL. 10‐11 ER DER FOREDRAG FOR FORÆL‐
DRE OG ANDRE INTERESSEREDE.
Vi tilbyder pasningsmulighed i børnehave‐
klassen under foredraget.
FOLKEDANS BEGYNDER KL. 11.15.
Det foregår udenfor hvis vejret er til det.
BODERNE ÅBNER CA. KL 12.
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

1. Navn: Bente Foged Madsen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg arbejder i Vildrosen i Babuska hvor jeg
passer børn, og jeg har også fået opgaven at
tage billeder til Babuskas nye hjemmeside.
Jeg er mor til to børn på skolen ‐ Mathias
Bertram i 1./2. og Michael i 6.kl. Og så er jeg
medlem af skolens bestyrelse. Oprindeligt er
jeg statsautoriseret tolk og tranlatør i fransk
og jeg har en phd i visuel retorik, og har
arbejdet i reklamebranchen, men jeg
arbejdede alt alt for meget. Så jeg sagde op
og søgte en 20 timers stilling i Babuska, som
en midlertidig løsning til jeg fandt noget
andet, men det er 6 år siden, og jeg er stadig
ikke begyndt at kigge efter noget andet :‐)
3. Hvor og hvornår er du født:
Den 29. maj 1967 i Århus og er vokset op i
Højbjerg og har boet mange steder i verden,
især i fransktalende lande.
4. Hvor bor du: I Vrold.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg kan lide det
meste musik, men især klassisk og jazz.
Og Lars Lilholts musik, som jeg både elsker og
nogle gange ikke kan fordrage. Lige for tiden
hører jeg meget en svensk pianist som hedder
Jan Johansson.
6. Hvad er din livret: Al god mad, pånær sild, af
gode råvarer, godt krydret og med mange
grøntsager. Vi spiser næsten kun økologisk.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg ser næsten aldrig fjernsyn. Jeg kan godt
lide at gå i teatret, men der bliver ikke så tit.
I sommers så vi Skatteøen på Vilhelmsborg,
det var fremragende. Og Michael og jeg så
Hobitten i biografen i juleferien. Jeg læser
meget faglitteratur om fotografi, og så læser
jeg meget for børnene, især Astrid Lindgren.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg kan køre baglæns på rulleskøjter. Og så
har jeg prøvet faldskærmsspring, og jeg har
studeret fransk ved et universitet i Vestafrika
9. Har du en hobby: Jeg spiller guitar og klaver
og fotograferer og står på ski (ikke samtidig!)
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
At hoppe på trampolin og spille kalaha og uno
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: At man tager hensyn til hele
mennesket og til børnenes alder.
12.Hvad er det værste? Det spørgsmål har jeg
tænkt meget over, men jeg kan ikke komme
i tanke om noget.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg kan godt lide at flyve, der er noget even
tyragtigt over det.

Det sker ...
MAJ
Lørdag d 3.
08.05‐12 Skolen
Torsdag d 8.
19.15
Skolen
Fredag d 9.
19‐21
Skolen

Majfest
Forældremøde 1./2. klasse
Forårskoncert

Fredag d 16. = Store Bededag
Babuska og skole lukket
Søndag d 18.
10‐14
Audonicon
Onsdag d 21.
19.00
Skolen
Lørdag d 24.
09.00
Babuska
10.00
Skolen

Generalforsamling i
Antroposofisk Selskab
Bestyrelsesmøde
Arbejdslørdag
Arbejdslørdag

Torsdag d 29.‐Søndag d 1.juni ‐ Kristi Himmelfartsferie
JUNI
Onsdag d 4.
Babuska

Pinsestemning og pinsefest

Torsdag d 5. = Grundlovsdag
Babuska
Åben
Skolen
Lukket
Lørdag d 7. ‐ mandag d 9. ‐ Pinseferie
Lørdag d 14.
16.00
Audonicon
Tirsdag d 17.
19.30
Audonicon
Onsdag d 18.
19.00
Skolen
Lørdag d 21.
13.30
Audonicon

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

Fåreklip
3. kl har været ud at klippe får. Senere skal
vi lære at karte og spinde og lave vores eget
garn. Vi havde den dejlig dag og fik uld med
hjem fra vædderen, som tog det meget
roligt.
hilsen 3.kl

Fredag d 27.
14.00
Babuska
Lørdag d 28.
8.05‐12 Skolen

Fortælleeftermiddag
Klosterordenernes spirituelle
betydning
Foredrag v Anders Høier
Bestyrelsesmøde
Studietur til Øm kloster
Turleder Anders Høier
Sommerfest med forældre
Sommerafslutning

Mandag d 30. juni til og med søndag d 17. august
holder skolen sommerferie
UGE 28, 29 og 30 holder Babuska sommerferie

