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Ugens Citat:
Jeg er ikke overtroisk, men jeg har
forstået, at det bringer lykke, enten
man tror på det eller ej. Niels Bohr,
om hesteskoen over hans dør

HVORFOR NU DET???

Børnehaven på høsttur til Hertha

UD PÅ HeRTHA
HeRTHA!

Med madpakker, drikkedunke, rygsække og højt humør, drog vi glade og
forventningsfulde afsted mod Hertha. En bus fuld af lystige børn og voksne. Efter
almindelig opstilling på række og geled satte vi kursen mod stalden, hvor køernes
brølen fortalte os at det var tid til at blive malket. Børnene var nede i
malkestalden og se bondemanden malke, og andre kunne imens stå og kigge på de store fine dyr
og tre nye kalve der hoppede rundt på usikre ben. Efter besøget i stalden så vi køerne blive lukket
på græs, og efter at ha' kigget
gget os lidt omkring på egen hånd var det tid til halmballe-hop.På sådan
en tur er madpakken hjemme fra mor og far noget af det mest fantastiske, og der blev pakket ud
og spist, i ly for regn og blæst, imellem halmballerne i laden. I foråret var vi ude og så kornet på
marken. Nu blev det spændende at komme ned og se, hvor smukt det var blevet. Havrestråene
med de fine bjælder vajede i vinden, og mens bonden hvæssede sin le, kunne vi begynde at synge
de herlige høstsange, som vi har sunget i børnehaven. Til lyden af børn og voksnes glade stemmer
høstede bonden den fine havre, og vi bandt den i neg, der kunne bæres hjem til Babuska.Nu
ligger kornet og tørrer og skal tærskes og males til mel, og stråene skal bindes i krans. Den 5.
september holder vi høstfest i Babuska og fejrer med stor taknemmelighed de gaver, som jorden,
solen og regnen har givet os i det år, der er gået.
/Tanja Eeg, Børnehuset Babuska

Når vi fejrer nogle af året fester – når vi
sår og når vi høster – tager vi ”ud på
Hertha”. Men hvad er Hertha egentlig,
og hvilken tilknytning har det til skolen
og børnehuset????

Høstmarked på hertha

Huse på hertha

Glimt fra i lørdags: Ayneric fra Paris sælger
grønsager, Tyge reklamerer for pandekager,
Linn fra Tyskland laver grønkålsæblesaft…
Mere om de to unge frivillige senere..

På Hertha er der mange gode eksempler på huse,
der i deres udformning og detaljer
det
er Steinerinspirerede Personligt synes jeg, at æstetikken og
inspirerede.
den organiske arkitektur
arkitektu er nogle af de smukkeste
udtr for Steiner-impulsen,. Desuden er det en
udtryk
levende kultur, der udvikler sig løbende, hér på
Herth med et tydeligt skandinavisk præg!
Hertha
retn
retnng…..

På hø
Glimt fra i lørdags: Ayneric fra Paris sælger
grønsager, Tyge reklamerer for pandekager,
Linn fra Tyskland laver grønkålsæblesaft…
Mere om de to unge frivillige I næste flyver!

Tre smukke
huse og en flot
skorsten!

Hertha er et såkaldt leve
levefællesskab i
udkanten af Herskind vvest for Århus.
Levefællesskabet er baseret på, at
almindelige mennesker vvælger at bo i et
tæt naboskab med voksne udvikling
udviklingshæmmede mennesker. Hertha omfatter
landbru
landbrug, gårdmejeri, bageri og meget
mere. Levefællesskabet er inspireret af
Rudolf Steiners pædagogiske og sociale
impulser.
Der er ikke nogen formel tilknytning til
skolen eller børnehaven
børnehaven, men da vi og
Hertha arbejder ud fra samme
pædagogiske og filosofiske grundlag, er
det naturligt med et samarbejde.
Desuden bor der en hel del børn på
Hertha, som går enten i børnehuset
eller på steinerskolen (det er derfor, vi
har en fast busforbindelse hver dag!).
Kilde: Hertha.dk mv.

Fredagsgåden
Lille Ida leger med sit legetøjsskib i
badekarret. Så tager hun nogle mønter fra
sin sparegris og lægger dem på dækket.
Lidt efter kæntrer skibet, og mønterne
synker
er til bunds. Hvad sker der herved
med vandstanden i badekarret????
Tip til løsning: Arkimedes’ lov!


Svar på sidste uges gåde (” 4 skilte”):
Sandsynligheden er 0! H
Hvis 3 skilte står
rigtigt, står det sidste også rigtigt
rigtigt!

UGENS flyverPROFIL

Klar til FØRSTE klasse!

Navn: Michael Foged Petersen
Hvad laver du i RSS/Babuska/
Audonicon: Jeg går i 7. Klasse
Hvor og hvornår er du født:
Jeg er født i Århus den 12. august
2001
Hvor bor du nu: I Vrold, der ligger
i den sydlige del af Skanderborg
Hvad er din livret: Lasagne
Yndlingsbog: Det ved jeg ikke, men
jeg kan godt lide Hobbitten og
Ringenes Herre.
Yndlingsmusik: Pop
Yndlingsfilm? Jeg har set mange
gode film, fx I Robot og Bourne.
Hobby? Badminton
Yndlingsleg eller –spil? Mit
yndlingsspil er Space Alert. Det er
et brætspil, hvor man bliver guidet
af en cd.

På billedet kan man se Jonathan, der lige er
begyndt i første klasse, sammen med Alim,
der glæder sig til at være klasselærer for
Jonathan og hans kammerater!

solcelleR en strålende succes!
Børnehusets solcelleanlæg har siden
tilslutningen i december 2013 produceret
8300 kwh. I samme periode har vi kun
skullet købe 4.100 kwh. Sidste år var
forbruget i en tilsvarende periode 15.000
kwh. Så der er udsigt til en kraftig reduceret
elregning! (Fra Babuskas nyhedsbrev)

Morgensang uge 37
Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande for
med sol på sine vinger.
(Mortensen/Garff 1949)

Hvad er det bedste ved stedet hér?
At vi skriver i hånden og ikke på
computer.

EFTERLYSNING, BÆRBARE
Overskolens elever skal af og til have en
computer frem. Vi øver tekstbehandling,
regneark,
informationssøgning og forskelligt

matematisk software. For nogle hjem er det

en stor investering at købe bærbar computer.
Donationer af gamle bærbare computere
modtages med tak. Så har vi lidt at låne ud af.
Kontakt Martin Haugaard, 28376065

En rigtig god og meget lidt brugt
violin sælges. En Pearl River med 4
finstemmere, hagestøtte, harpiks og
kasse. Størrelse: 1/2, pris 600kr.
Hilsen Joha
Johanne, mor til Cecilie i 9. kl.

Audonicon
Audonicon-arrangementER:
Fortælledagen, for 4. gang.I
bøgerne slumrer utallig fortællinger,
legender, fabler med mere, og de har det
stille ønske at vågne op fra tid til anden. Dvs.
at bliver hørt igen. Den 13/9. kl. 16, vækkes
nogle af deres tornerosesøvn på Audonicon.
Navnlig en legende af Selma Lagerlöf, en
polsk legende, og en fabel af La Fontaine.
Musik danner rammen omkring. Det varer
ca. 40 minutter, og koster ikke noget,
frivillige bidrag er velkomne. Alle, som kan
sidde stille og lytte, er velkomne. Vel mødt!
Amatørfortæller Margit Andersson
Temprana & Ansigtsrefleks
Ansigtsrefleksterapi
Foredrag ved Anne
Anne-Dorte Wæver og Jens
Hvalsøe. Onsdag d. 10. september kl. 19:30
Goethes Eventyr Ved Tine og Klaus
Barfod. Lørdag den 13./9 kl. 10-15:30



Rudolf steiners liv og virke

Hvad er det værste? Det ved jeg
ikke
Hvis du måtte få en gratis rejse
med fredagsflyveren, hvor skulle
den så gå hen? Til Australien, over
og besøge min familie.

DeN BLÅ SPALTE

Septembers himmel er virkelig mere blå.
Det skyldes, at atmosfæren efter
sommeren afkøles af kold polarluft, der
indeholder færre forureningspartikler!

Ændret deadline!
Da jeg desværre ikke har megen tid til at
lave flyveren på hverdage, har jeg
ændret deadline til mandag, i stedet for
onsdag. Allerhelst vil jeg have materialet,
så jeg kan bruge det weekenden inden.
Hilsen redaktøren

10 foredrag af Oskar Borgman Hansen i
Antroposofisk selskab, Rosenvangs allé 251,
Højbjerg
Højbjerg. Tirsdage 19:30, første gang 16.
sept. ”Rudolf Steiner som søgende barn”
En interessant foredragsrække for den, som
vil vide mere om Steiners liv og tanker, og
også om værkets anvendelighed i dag. Se
opslag på forældreintra/i børnehuset



øko-marked
marked hver fredag
Kl. 12-15
15 (på skoledage) for østenden af
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger
frugt, grønt, kød, mælk, brød, kager m .m.!
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd
dyrevelfærd!!

DEADLINE: Flyveren flyver ud hver fredag, men hvis du har noget, du vil have med i flyveren, skal du sende det senest mandag
til mig på Bahnson@privat.dk, på intra eller på FB.
Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

