
                         

    

DYPNING AF LYS

  

   Kilder: Denstoredanske.dk, dn.dk, Alim Witthoff

KLAR til baSAR

Nyhedsbrev for Skanderborgs antroposofiske

Musikalsk 

fredagssalon

I	dag	klokken	16.00	til	

cirka	17.30	i	skolens	sal

Uformel minikoncert med 

skolens egne elever. Det er gratis, 

og der er salg af kaffe og kage,

som kan nydes til musikken!

                       

-------

Rundt om prins knud!

”Har alle forstået? Nå ikke?? 
det én gang til for prins Knud!” Har du nogen
sinde hørt dette udtryk, og tænkt over, hvem 
prins Knud var? Og var han mon lidt dum?

Prins Knud var såmænd dronning Margrethes 
farbror, og i nogle år var han endda arving til 
den danske trone. Udtrykket ”én gang til for 
prins Knud” betyder jo ”vi skal 
med”, men det er en misforståelse, at det 
kommer af, at prinsen var dum. Engang, prins 
Knud var i teatret, var han blevet anbragt
sted med meget dårlig udsyn
letpåklædte dam
spurgte teaterdire
syntes om stykket, og han svarede, at han 
faktisk ikke havde kunnet se så meget. 
Direktøren fik derefter hurtigt arrangeret, at 
noget af stykket blev opført igen for prinsen, 
og deraf kommer udtrykket. 

Prins Knud var for resten gif
Det så man ikke som et problem dengang
hvert fald ikke, når det drejede sig om 
kongehuset!                 

Ugens	Citat:

”Vær altid venlig. Ethvert menneske, du 
møder, kæmper en kamp, du ikke kender

Efter: The yoga people

Fredagsgåden
Svømmeklubberne i Horsens nord og 
Horsens syd kappes altid om at have de 
sejeste svømmere. Nu vil de afgøre det med 
en kapsvømning mellem deres bedste 
svømmere, én fra hver klub, frem og tilbage 
over fjorden. Præcis samtidig starter en 
svømmer fra nordside
af fjorden. Efter at svømmeren fra nord har 
svømmet 80 meter, mødes de to. Efter at 
svømmeren fra nord har vendt på sydsiden 
og svømmet 40 meter, mødes de to igen.
OBS: De	svømmer	begge	med	konstant	fart!																														
Spørgsmål
Spørgsmål
Svar senest	onsdag
for	hvert	af	de	to	spørgsmål

Svar på sidste uges gåde
spillekort

SIDSTE UGES

     

ntroposofiske institutioner 3. årgang Nr. 13

Morgensang	næste	uge:

”Skyerne	gråne”	(Advent)

hjem, men det almindeligste og billigste råstof 

til det var tælle, det vil sige fårefedt. Selve 

fremstillingen foregår ved, at man dypper en 

væge ned i det smeltede fedt flere gange, 

indtil lyset har den ønskede tykkelse. Da lyset 

skal tørre mellem hver dypning, kan det godt 

tage lang tid at lave et enkelt lys. En væge, der 

kun er dyppet en enkelt gang, kaldes en  prås. 

Den blev viklet om en pind og blev typisk brugt 

til at have med, når man skulle på det ”lille 

hus” om natten. Lys kan også laves ved 

støbning i en  form, af de samme materialer. 

De ”stearin”lys, man køber i dag, er oftest

lavet af paraffin, men man kan få hvide lys af 

ren stearin. Begge typer er dog rigtig dårlige 

for indeklima og sundhed. Bruger du lys af ren 

bivoks i stedet, så dufter de også godt!!!

Ovenfor violinister ved en tidligere koncert. 

Til venstre er det koret, der står klar til 

indsats!

Næste musikkryds i kalenderen: Julekoncert 

søndag den 14/12 kl. 16.00

Vores ”husfotograf” Bente Foged Madsen er 

mester for de flotte billeder på denne side

Elever og forældre i tredje 

klasse var fredag i fuld 

gang med at dyppe lys. 

Lysene er lavet af bivoks, 

og skal både bruges til 

adventsspiralen og til 

basaren. Der blev både 

dyppet almindelige lys og 

de særlige, tregrenede 

helligtrekongerslys.

Fremstilling af lys skete i 

gamle dage på landet i alle 

                            

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

Rundt om prins knud!

”Har alle forstået? Nå ikke?? Godt, så ta’r vi 
det én gang til for prins Knud!” Har du nogen-
sinde hørt dette udtryk, og tænkt over, hvem 
prins Knud var? Og var han mon lidt dum?

Prins Knud var såmænd dronning Margrethes 
farbror, og i nogle år var han endda arving til 
den danske trone. Udtrykket ”én gang til for 
prins Knud” betyder jo ”vi skal lige have alle 
med”, men det er en misforståelse, at det 
kommer af, at prinsen var dum. Engang, prins 
Knud var i teatret, var han blevet anbragt et 
sted med meget dårlig udsyn (der medvirkede 
letpåklædte damer i forestillingen). Bagefter 
spurgte teaterdirektøren, om hvad prinsen 
syntes om stykket, og han svarede, at han 
faktisk ikke havde kunnet se så meget. 
Direktøren fik derefter hurtigt arrangeret, at 
noget af stykket blev opført igen for prinsen, 
og deraf kommer udtrykket. 

Prins Knud var for resten gift med sin kusine.  
Det så man ikke som et problem dengang – i 
hvert fald ikke, når det drejede sig om 
kongehuset!                 - kilder: Wikipedia mv. 

Ugens	Citat:

Vær altid venlig. Ethvert menneske, du 
møder, kæmper en kamp, du ikke kender”

The yoga people (FF 2/18) & rev. John Watson

Fredagsgåden (ret svær)
Svømmeklubberne i Horsens nord og 
Horsens syd kappes altid om at have de 
sejeste svømmere. Nu vil de afgøre det med 
en kapsvømning mellem deres bedste 
svømmere, én fra hver klub, frem og tilbage 
over fjorden. Præcis samtidig starter en 
svømmer fra nordsiden og en fra sydsiden 
af fjorden. Efter at svømmeren fra nord har 
svømmet 80 meter, mødes de to. Efter at 
svømmeren fra nord har vendt på sydsiden 
og svømmet 40 meter, mødes de to igen.

De	svømmer	begge	med	konstant	fart!																														
Spørgsmål 1:  Hvem er hurtigst nord eller syd?
Spørgsmål 2:  Hvor bred er fjorden?       

senest	onsdag – der	er	choko-præmie	
for	hvert	af	de	to	spørgsmål!

Svar på sidste uges gåde (”flyvere og 
spillekort”): Der er lige mange (55 stk)! 

SIDSTE UGES VINDER: anne, 7. kl

13 uge 47 21. Nov. 2014

Morgensang	næste	uge:

Skyerne	gråne”	(Advent)



DEADLINE: Har du noget, du vil have med

TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!    

UGENS flyverPROFIL

				 			

Navn:		Freja	Gine	Christensen

Hvad	laver	du	på	skolen/i	børnehuset: 		

Jeg	går	i	ottende	klasse

Hvor og	hvornår	er	du	født: Jeg	er	født	på

Horsens sygehus	den	18.	juni	2000

Hvor	bor	du	nu:		I	Brædstrup

Hvad	er	din	livret:	 Sushi

Yndlingsbog:	 ”En	flænge	i	himlen”	

Yndlingsmusik? Macklemore

Yndlingsfilm? - Jeg	ser	alt	for	mange	film,	

så	det	ved	jeg	ikke!

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?

At	jeg	træner	mit	eget	hold	i	skøjtning

Har	du	en	hobby? Jeg	skøjter	på	det	bedste	

hold	i	Silkeborg

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér? 											

Menneskene,	de	er	super-søde	

Hvis	du	måtte	få	en	rejse	med	flyveren,	

hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Jeg	ville	rejse	

rundt	i	hele	verden!

Har	du	et	yndlingssted	hér	på	skolen? 								

Nej!

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	

dele	med	flyverens	læsere? At	Estella	er	

sej!

fra husflidsmessen (1): Disse fine 
“ikoner” har Sanne Houlberg lavet af 
papmaché. Sanne er mor til Valdemar i 
4. og Sofia i 7. klasse. En lille gaveidé?

KLAR til BASAR
Den nærmer sig med  raske skridt

8 dage til

Tanja Eeg, der har tegnet den smukke 

HVAD er 

Når man har sit barn i en steiner
støder man hele tiden på ordene antroposofi og 
antroposofisk. Også hér i  flyveren!  Men hvad 
betyder det egentlig??

Ordet antroposofi stammer fra Rudolf Steiner
er et samlebegreb f
præsenterede i sine bøger og foredrag. Disse 
tanker ligger til grund for alle de mange initiativer,  
Steiner tog på de forskelligste områder. Antropo
sofi er græsk og betyder ”
Andre udtryk
”åndsvidenskab” og ”Steiner

Centralt i antroposofien er det, at mennesket i sit 
inderste er et åndsvæsen, der i sin helhed består 
af legeme, sjæl og ånd. Og at antroposofien er en 
erkendelsesve

Rudolf Steiners bøger e
det kan derfor være svært lige at danne sig et 
overblik over hvilke ideer det er, der lever i 
antroposofien. 

Men til en begyndelse kan det være tilstrækkeligt 
at vide, at det er et fælles navn for en række 
områder inden for kun
mere, der bygger på Steiners tanker. 

For eksempel steinerskoler, biodynamisk 
landbrug, eurytmi, organisk arkitektur og 
antroposofisk m

Kilde

Jagtens 

Efteråret er også jagts
og Ole
Skanderborg. Pludselig falder Ol
livløs i skovbunden. 
telefon og ringer til skadestu
jagtkammerat er faldet om, jeg tror, han er død” 
”Rolig nu
at han er 
Anders siger

Efter
letbenet, men 
m/k i 10

Rudolf Steiners liv 

Tirsdag 25

selskab, Højbjerg

Kulminationen af Rudolf Stei
sidste leveår. 
ødelagt ved ildspåsættelse 
foredragsvirksomhed nåede sin kulmination.

Audon

Nogle	timer	i	Englenes	

Ved Hanne Keis

I de senere år er der opstået en stor interesse 

for at forstå, hvad Englene betyder for os. Det 

er som om englene går en renæssance i 

møde. Renæssance er et fransk udtryk, der 

betyder at blive født igen 

kendt dukker frem på ny 

tilbage til de ældste tider har engle været 

kendt. I kunsten har Englene haft en betydelig 

plads, både i malerier og som skulpturer. 

- Se mere 

OBS. Fredagsforedrag, spørg  på A

AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13
10-14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!    
Se www.audoniconsbogsalg.dk

øko-marked
Kl. 12-15 (på skoledage) for østenden af 
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger 
frugt, grønt, kød,

HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

Husflidsmessen (2): 
og anden gl
duusglasdesign.dk. Måske en julegave

oget, du vil have med, skal du sende mig det senest mandag på Bahnson@privat.dk

fredagsflyveren på FACEBOOK!       Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

KLAR til BASAR
en nærmer sig med  raske skridt. Der er nu kun 

8 dage til! Mange er i gang. Og igen i år er det 

Tanja Eeg, der har tegnet den smukke plakat!

HVAD er antroposofi – egentlig?

Når man har sit barn i en steiner-institution, 
støder man hele tiden på ordene antroposofi og 
antroposofisk. Også hér i  flyveren!  Men hvad 
betyder det egentlig??

Ordet antroposofi stammer fra Rudolf Steiner, og 
er et samlebegreb for de tanker, han 
præsenterede i sine bøger og foredrag. Disse 
tanker ligger til grund for alle de mange initiativer,  
Steiner tog på de forskelligste områder. Antropo-
sofi er græsk og betyder ”menneske-kundskab”. 
Andre udtryk, som bruges om det samme, er 
”åndsvidenskab” og ”Steinerimpulsen”. 

Centralt i antroposofien er det, at mennesket i sit 
inderste er et åndsvæsen, der i sin helhed består 
af legeme, sjæl og ånd. Og at antroposofien er en 
erkendelsesvej til det åndelige i verden.

Rudolf Steiners bøger er ikke let tilgængelige, og 
det kan derfor være svært lige at danne sig et 
overblik over hvilke ideer det er, der lever i 
antroposofien. 

Men til en begyndelse kan det være tilstrækkeligt 
at vide, at det er et fælles navn for en række 
områder inden for kunst, pædagogik, terapi med 
mere, der bygger på Steiners tanker. 

For eksempel steinerskoler, biodynamisk 
landbrug, eurytmi, organisk arkitektur og 
antroposofisk medicin. Og sprogformning! 

Kilde: Antroposofi.dk mv. Tak til Niels-Henrik Nielsen

Jagtens glæder og sorger..Vits!	
Efteråret er også jagtsæson. To jægere, Anders 
og Ole, var taget på jagt i skovene omkring 

anderborg. Pludselig falder Ole om, og ligger 
livløs i skovbunden. Anders griber straks sin 
telefon og ringer til skadestuen. ”Hallo, min
jagtkammerat er faldet om, jeg tror, han er død” 
”Rolig nu”, siger lægen, ”er du nu helt sikker på, 
at han er død?” Pause. Så lyder der et skud, og 
Anders siger ”Nu er jeg helt sikker. Og hvad så?” 

Efter: ”Unyttig viden”, Ebert & Klotzek, Tiger (bogen er 
letbenet, men kan bruges som lystlæsning for drenge 
m/k i 10-årsalderen)

Rudolf Steiners liv og virke

25. nov. 19.30 i Antroposofisk 

selskab, Højbjerg

Kulminationen af Rudolf Steiners virke i hans 
sidste leveår. Goetheanumbygningen blev 

agt ved ildspåsættelse 1922 og Steiners 
foredragsvirksomhed nåede sin kulmination.

donicon-arrangementER:

Nogle	timer	i	Englenes	Univers

Ved Hanne Keis.  Lør. 22. nov. klokken 10-14

I de senere år er der opstået en stor interesse 

for at forstå, hvad Englene betyder for os. Det 

er som om englene går en renæssance i 

møde. Renæssance er et fransk udtryk, der 

betyder at blive født igen – at noget tidligere 

kendt dukker frem på ny – fra glemselen. Helt 

tilbage til de ældste tider har engle været 

kendt. I kunsten har Englene haft en betydelig 

plads, både i malerier og som skulpturer. 

Se mere på www.audonicon.dk

BS. Fredagsforedrag, spørg  på Audonicon.

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

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

marked hver fredag
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!!

Husflidsmessen (2): Søde giraffer 
og anden glaskunst af Margit Duus, se 
duusglasdesign.dk. Måske en julegave???

Bahnson@privat.dk, eller på forældreintra.

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


	/                                   /

