
                              

    

------HVORFOR NU DET???--------

EFTERÅRSFERIE!

Nu er vi liiige kommet rigtig i gang med 

skolen efter den lange sommer. Hvorfor 

skal vi så allerede ha ferie igen? Burde 

eleverne ikke hellere gå i skole og lære 

noget????   

Tja, måske – men efterårsferien har en 

lang tradition bag sig. Den blev oprindelig 

kaldt kartoffelferien. Formålet med den 

var heller ikke, at eleverne skulle slappe af 

– de skulle ud i marken og hjælpe med 

kartoffelhøsten. I 1823 blev det tilladt at 

holde børnene hjemme fra skole, når 

kartoflerne skulle op af jorden. Men det 

var besværligt for lærerne, at eleverne ikke 

var væk på samme tid, så i 1899 blev det 

fastlagt, at ferien skulle ligge i uge 42.

Men hov, kan det nu passe – høster man

kartofler i oktober? Jo, i dag høster vi nye 

kartofler i den lyse sommer, men de 

kartofler, man dyrkede i Danmark i 1800-

tallet, var en anden slags. De skulle ikke 

være små delikatesser, men give så meget 

mad på bordet som muligt. Derfor dyrkede 

man kartoffelsorter, som kunne vokse helt 

til oktober, hvor de blev samlet med hjælp 

fra børn helt ned til seksårsalderen. Og det 

var koldt og surt arbejde. Så der er grund 

til at glæde sig over, at vi ikke lever i det 

19. århundrede! God ”kartoffelferie”!

Kilde: Kristeligt dagblad

Ugens	Citat:

”Vor største træthed kommer af det 
arbejde, vi ikke har fået gjort”.

Eric Hoffer: Reflections on human condition

Fredagsgåden

En mand skubber sin bil af sted. Foran et 

hotel stopper han op og udbryder: ”Åh 

nej, jeg er gået fallit” – Hvorfor det?


Svar på sidste uges gåde (”bussen til 

Højvangen”): Der er fem passagerer 

tilbage + en chauffør = seks mennesker!

Skolernes motionsdag 

I dag fredag er det skolernes motionsdag, og også RSS 

deltager med cykling, løb, rulleskøjtning osv.           

Men hvad er det egentlig for noget??

Skolernes Motionsdag er en fælles tradition - ikke kun 

for den enkelte klasse eller skole, men for stort set 

alle skoler i Danmark. Det gør det samtidig til en af 

verdens største motionbegivenheder med over 

700.000 deltagere hvert eneste år. Dagen giver

mulighed for at sætte fokus på de positive fælles 

idrætsoplevelser, som er vigtige for både elevernes 

sundhed og trivsel langt ind i voksenlivet.

Det hele startede på i 1982 på Fyn. En lille gruppe 

idrætslærere har tanker om at lave et stort motions-

arrangement for alle skoler på Fyn. I løbet af få år 

vokser ”Skolernes Motionsløb”. Snart deltager skoler

fra hele landet. Og samtidig udvikler indholdet sig 

også. Aktiviteterne bliver mere varierende, så det nu 

bliver muligt at lave meget andet end løb. 

Hér på Steinerskolen har vi så kombineret det med 

skolens traditionsrige ”efterårsferie-farvel”.

Kilde: skolernesmotionsdag.dk, forældreintra

Rystet sammen på Møgelø

Så er eleverne fra 8.klasse og overskolen igen hjemme efter fire dage på Møgelø i Juulsø.

Vi har padlet på å og søer, besteget Himmelbjerget, hoppet i vandet i solskinnet, spillet Stratego 

i skoven på øen. Hver dag stod eleverne i blandede hold mad selv for madlavningen, og om 

aftenen kom der gang i kortspillene, limbo'en tvang os i knæ, guitaren præsterede hit på hit, gæt 

og grimasser og natteløb underholdt os alle.

Egentlig er det ikke så underligt, at 45 elever og lærere, efter at vi har underholdt os så meget i 

hinandens selskab, grint sammen, spist og lavet mad sammen, er blevet rystet så grundigt 

sammen. 

Vi, der har prøvet det før, ved, at hvis der er noget, vores elever er helt unikke til, så er det at få 

skabt fællesskaber, og nu har de gjort det igen. Tak til alle for en skøn tur.   /Lars Thetmark

Har du gættet 

fredagsgåden?

Skriv svaret + dit navn på en seddel, 

og læg den senest onsdag i kassen, 

der hænger/står/ligger ved

lærerværelset. Så er du med i 

konkurrencen om lækker økologisk 

chokolade fra Audonicons bogsalg!!
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ARBEJDE TILBYDES:

Vi i 2. Videregående skal til at samle penge 

ind til vores kunstrejse i 3. videregående, og 

vil derfor gerne arbejde for dem. Vi tilbyder:  

klasserengøring, havearbejde, huslige ting, 

børnepasning, servering (til f.eks. fester) osv.

Hvis I har brug for en hjælpende hånd, kan vi 

kontaktes på tlf. 53250892 (Julie) eller 

50240287 (Mirko) - venlig hilsen fra 2. vg

Rudolf Steiners liv og virke

Foredrag 14. okt. i Antroposofisk selskab, 
Rosenvangs allé 251, Højbjerg

Rudolf Steiner og hans forbindelse med Det 
Teosofiske Samfund. Hans forhold til 
kristendommen.

Den unge Steiner søgte efter fornyelse. Da 
der blev grundlagt et teosofisk samfund i 
Tyskland blev han den første generalsekretær   

Audonicon-arrangementER:

Eurytmikursus for begyndere 
ved Annette Fredslund

6 mandage kl. 16 - 17. Første gang 3/11.

Kurset er for alle, som gerne vil lære 

eurytmien at kende gennem enkle øvelser. Vi 

vil bl.a. arbejde med de kræfter som gør os 

modstandsdygtige i forhold til sygdom.

Alle er velkomne, også ikke-begyndere!

Pris: 250 kr. som indsættes i Merkur, konto: 

8401 4200061. Mærket navn og eurytmi.

Tilmelding: 86 52 11 17 eller 

kontor@audonicon.dk

- Se flere arrangementer på www.audonicon.dk



AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13-16, fredag 

10-14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
Se www.audoniconsbogsalg.dk eller kik ind!

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

Trist NYT Fra øko-fronten:

”Gårdbutikken” i Skanderborg er desværre 
lukket permanent. Så meget mere grund til at 
tage godt fra hos Alida og Tyge i dag (så du 
har til ferien også!).    

Kilde: Tobias Rank på FB

DEADLINE: Har du noget, du vil have med, skal du sende mig det senest mandag på Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

UGENS flyverPROFIL

						

Navn:		Mirko	Rolin	Hoekman

Hvad	laver	du	i	RSS/Babuska/Audonicon:

Jeg	er	elev		i	overskolen.	Der	laver	jeg	en	

masse	spændende	faglige,	kreative	og	aktive	

ting

Hvor og	hvornår	er	du	født:		21.	februar	

1997 i	Utrecht,	Holland			

Hvor	bor	du	nu:		På	Øko	Ged	og	Grønt	i	

Hundslund,	det	er	jeg	rigtig	glad	for!

Hvad	er	din	livret:	 Jeg elsker min mors 

pizzaer, og min farmors tomatsuppe!

Yndlingsbog: Jeg	kan	godt	lide	Dan	Brown.

Yndlingsfilm? ”De	urørlige”,	”En	verden	

udenfor” og	serien	”Prison	break”

Yndlingsmusik?	Lige	nu	Ed	Sherman, ellers

AC/DC,	Carpark	North,	Skrillex

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

Jeg	har	gået	på	2	folkeskoler.	Og	at	jeg	kan	

reparere	mobiltelefoner,	at	jeg	er	ved	at	

lave	højttalere	– også	er jeg imod	vores	

afhængighed	af	elektroniske	apparater!

Hobby?	Jeg	elsker	at	windsurfe!

Yndlingsleg? At	spille	røv	med	mine	homies!

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? At	man	

kan	være	sig	selv!

Og	det	værste? At	være	”inde	på	muren”	og	

få	røvtur!

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Jeg	tror	til	USA…

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen? Jeg	

elsker	at	sidde/ligge	på	terrassen	foran	

overskolen	i	solen

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere? At	windsurfe	og	

mærke	havets	og	vindens	styrkende	kræfter!

Morgensang UGE 43:

”Æbler lyser rødt på træernes grene”

(sensommervise)

FERIEAktiviteter for børn 

Mangler I nogle ferie-idéer? Og må det ikke 

koste en bondegård?

Mange steder er der særlige aktiviteter for børn 

i skoleferien. For eksempel på museer, 

biblioteker, hos DGI og i ungdomsskolen. På 

Skanderborg kommunes hjemmeside kan du se 

en lang liste. Rigtig mange af tingene er gratis. 

Der er også åbent hus-arrangementer, se f.eks. 

opslag fra Tornsbjerggård nedenfor! God jagt!

BÅLHYGGE I SFO’en

Vi fik en kasse æbler fra en venlig forælder. Og 

spiste glade deraf. Men efter et stykke tid var 

æblerne blevet lidt kedelige. Så fandt vi på at 

riste dem over bålet. Vips! var alle æbler spist!

Æblehøstfest på 

Tornsbjerggård

Sted: Tornsbjergvej 98, Hundslund

Søndag den 12. oktober klokken 13 – 17.

Salg af økologiske æbler af egen avl samt 

brugskunst fra vores egne værksteder.                    

Der kan købes suppe, kaffe, the og æblekager.

Se vores nye værkstedsbygning. 

Tryllekunstner og klovn Tommy Trifolikom 

optræder i løbet af eftermiddagen.

Støtteforeningen Tornsbjerggård

  

Tornsbjerggård er et  bo- og arbejdsfællesskab for 

voksne udviklingshæmmede ca. 15 km syd for 

Skanderborg. Der arbejdes på grundlag af Rudolf 

Steiners pædagogik.                 /Red.
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