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Ugens Citat:
”Jeg
Jeg er uenig i, hvad du siger, men jeg vil
til døden forsvare din ret til at sige det
det”
Evelyn Beatrice Hall: The friends of Voltaire

Ikke smuk, men nødvendig – den
grå pavillon. Det første seminarium

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

”Kostalden” - Den første
skolebygning

Krystaller, engle, jomfru Maria?

SÅDAN BEGYNDTE DET (2)
Halfdan Olesens historie 2. Skanderborg bliver antroposofisk ”mekka” .
I 1979 var Holger Mellerup (1924 – 91) klar til at starte en toårig læreruddannelse for
Steinerskolerne i Danmark. Egentlig skulle det nye seminarium ligge i Århus, hvor Mellerup også
underviste, men det var ikke lige til at blive enige om hvor.
hvor Så på et tidspunkt faldt blikket på
Skanderborg, hvor den daværende borgmester, Ejnar Jacobsen, var
va meget positivt indstillet
overfor projektet. Han var selv gammel højskolemand. Den kommunale velvilje gjorde udslaget,
og i 1979 blev der lejet lokaler til seminarieundervisning på loftet af den tidligere kongelige
ladegård Mallinggaard. For Halfdan var det også afgørende, at der nu kom et seminarium. Han
og hans kone flyttede til Jylland,, hvor de i løbet af Halfdans studietid måtte sælge bil og
livsforsikring for at overleve... Undervisningen foregik i begyndelsen under små forhold. Det var
som sagt oppe under loftet, og i eurytmitimerne, der blev styret med fast hånd af fru Krusebæk,
ramte eleverne loftsbjælkerne med hænderne!

Når man første gang kommer ind i børne
børnehuset Babuska
Babuska, bemærker de fleste den
særlige, venlige atmosfære, so
som huset har.
Men nogle bider også mærke i, at der hænger
mange krystaller, stofengle, billed
billeder af jomfru
Maria og lignende rundt omkring. Er det mon
noget religiøst???
Jeg har snakket med personalet om det. De er
enige om, at der ikke er nogen direkte religiøs
betydning med tingene. Jomfru Maria-billedet
skal ikke sés som et katolsk helgenbillede, og
krystallerne har ikke noget med "krystalhealing" at gøre.

Det handler om, hvilke materialer, følelse
følelser og
stemninger, man vil omgive det lille barn med.
Stofenglen er lavet af et blødt naturmateriale
- uld - og samtidig er englen en beskytter.
Jomfru Maria er et billede på den omsorgsfulde moder. Et bille
billede, som alle kender og
Senere flyttede lærerstudiet over i den grå pavillon, der netop var blevet opført. Der var mere
forstår, men i vores sammenhæng mere
plads, men fodkoldt om vinteren. Samtidig med, at lærerstudiet var startet under ydmyge
alment
nt end i den kristne betydning. Samtidig
forhold, var Mellerup gået i gang med et projekt i en helt anden størrelsesorden: Audonicon. Det er børnehuset
huset funderet i en kristen tilgang, så
billedet er ikke helt tilfældigt valgt.
kan synes forunderligt, at det kunne lade sig gøre at samle penge til dette, men ved frivillige
bidrag, lån og velvilje hos entreprenøren Højgaard og Schulz, der så det usædvanlige byggeri som Krystallerne kan sés som et udtryk for naturen
en udfordring, lykkedes det frem til 1983 at få det op at stå. Og sideløbende blev der så også
- de repræsenterer mineralrigets fornemste
taget skridt til en skole i Skanderborg. Det var egentlig behovet for en
e øvelsesskole for
frembringelse
frembringelse, som på én gang er natur og en
raffineret, geometrisk sstruktur. Men det er
seminaristerne, der førte til dette. Skolen blev indrettet med to klasselokaler i en tidligere
især stenenes bl
blotte skønhed, der betyder
kostald på Mallinggård (den nuværende overskole). For at hverve elever nok, blev der sat en
noget.
annonce i Ugebladet, som fik en del interesserede til at møde frem. Der var stor begejstring, og
skolen kunne begynde i august 81 med 22 elever, heraf 12 i første klasse – lige præcis det tal, der Frem for alt skal tingene skabe en tryg, venlig
og naturlig stemning omkring barnet.
var sat som betingelse for, at skolen kunne starte! For Halfdan
Hal
var det også et held - nu fik han
opfyldt sin drøm om at være med til at starte en skole, og hér fik han sit virke de næste ni år…
(fortsættes!)

Fredagsgåden

Morgensang næste
..uge: ”Efterårsblæst”

Du bor i et parcelhus. En varm sommereftermiddag er du faldet i søvn i en blød
stol i stuen
stuen, da det ringer på døren. Lidt
efter bliver der banket på vinduet. Og så
på havedøren. Du vågner. Hvad åbner du
først? Svar senest onsdag, hvis du vil
være med i lodtrækning
lodtrækningen om chokolade!
Svar på sidste uges gåde (”tidevand”):
Skibet flyder på havet, altså stiger det
også.
å. Afstanden forbliver fire meter!
SIDSTE UGES VINDER:

Zakarias, 8.

UGENS flyverPROFIL

Navn: Marta Polak
Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er pædagog i bh.klassen og i SFO’en
Hvor og hvornår er du født: Jeg er født (og
opvokset) i Polens ”kulturelle hovedstad”
Wrocłau (Breslau) den 24. oktober 1981
Hvor bor du nu: I Østbirk
Hvad er din livret: Hestebønner, kogt i
saltvand

LARS om kedsomhed
I det seneste nummer af
”Steinerskolen”, som
udkommer hvert kvartal,
er der et interview med
Lars Thetmark, lærer i
overskolen
verskolen I artiklen siger Lars blandt andet: Jeg
tror, at læreres frygt for at være kedelige kan
gøre undervisningen kedelig. I mange år har der
været en hektisk
h
debat … mellem tilhængerne af
det levende ord, og dem der føler, at skolen må
implementere interaktive undervisningsmidler…
Der er rigtig mange gode
g
grunde til at bruge
både det
de ene og det andet, men så skal det i
begge tilfælde være fagligt og pædagogisk
begrundet – ikke for at skabe underholdningsværdi i undervisningen.
undervisni
I samme nummer er der i øvrigt også en artikel
om ”børn med blå ansigter”, af en tidligere
pædagog i Babuska, Tina Kragh-Jakobsen.

Naturhistorie i fjerde…

4.klasses første
førs periode med dyr og mennesker
sluttede vi af med et besøg på Naturhistorisk
Yndlingsbog: “The Picture of Dorian Gray” af
Museum i Århus. Det er jo så dejligt, at alle
Oscar Wilde, “Ferdydurke” af W.Gombrowicz
skoleklasser kommer gratis ind på de forskellige
museer. For jer,
jer der ikke har været der i mange
Yndlingsmusik? Den, der gør mig glad lige
år, er museet absolut et besøg værd. Karin/ 4.kl
nu, er Porcupine Tree og 16 Horse Power.
Bandet, jeg er opvokset med, er Queen.

Rudolf Steiners liv og virke
Foredrag
oredrag i Antroposofisk selskab
selskab, Højbjerg,
4. november
ember kl 19.30
Bygningen af Goetheanum. Den nye kunstart
eurytmien - Som hjemsted for den teosofiske
bevægelse
evægelse arbejdede Steiner for opførelsen
af en bygning i nye arkitektoniske former.
Den fik navnet ”Goetheanum.”

Audonicon-arrangementER:
Eurytmikursus for begyndere
ved Annette Fredslund
6 mandage
age 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
ikke-begyndere!
Pris: 250 kr. som indsættes i Mer
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
13-16, fredag
10-14.
14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!
Se www.audoniconsbogsalg.dk eller kik ind!

øko-marked
marked hver fredag

Yndlingsfilm? ” Kumaré – the true story of
a false prophet” og alt af Federico Fellini

Kl. 12-15
15 (på skoledage) for østenden af
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger
frugt, grønt, kød, ost, mælk, brød, kager osv.

Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
Jeg er uddannet som geolog!

HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

Har du en hobby? At lære at køre på
monocykel og at samle mineraler, især dem,
som jeg selv finder i bjergene
Yndlingsleg eller -spil? Kalaha
Hvad er det bedste ved stedet hér?
De menneskelige relationer
Og det værste? Når man kalder sig for
”steinerbarn”
Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Til New Zealand
– en varm udgave af Island!

Her sidder Lea, Agnethe og Eliza
fordybede i en opgave om svaner

Har du et yndlingssted hér på skolen?
ÅBEN SKOLE på torsdag
Jeg har to! 1. Koncertsalen på Audonicon.
Fordi ikke to skoler er éns, og heller ikke to børn
2. Bålstedet på børnehaveklassens legeplads er ens! Åben skole-dagen
skole
den 6. november skal
engagere forældrene
fo
til at aktivt skolevalg. Og
Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
for
dele med flyverens læsere? Turen til Island desuden udbrede kendskabet til de forskellige
skoler i lokalsamfundet. Rudolf Steinerskolen
var en særlig oplevelse. Lange vandreture i
deltager på linje med de fleste af landets
bjergene, vulkansk landskab, smukke
grunds
grundskoler.
Se plakaten på forsiden samt
udsigter og geotermiske hot spots, hvor jeg www.aabenskole.dk
www.
badede midt om natten, da der var lyst .

Weekenden 1. – 2. November
kl. 10–16
16 begge dage, i skolens sal!

DEADLINE: Har du noget,
oget, du vil have med,
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

