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START JULEN godt!
I morgen lørdag kl. 10 – 11.30 er der elevoptræden på
Audonicon. Klokken 11.30 til 16.00 BASAR på skolen og
senere er der aftencafé i salen fra klokken 17.30
Læs mere om basaren på bagsiden af denne flyver!

Ugens Citat:
”Gør
Gør alting så simpelt som muligt. Men så
heller ikke simplere
simplere”
Tilskrevet Albert Einstein. Men i virkeligheden er
det,, ironisk nok, en forsimpling af et Einstein-citat!

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

ADVENTSSPIRAL (2. december)
Lyder
yder hyggeligt, me
men hvad er det egentlig?
Traditionen med adventsspiralen stammer fra
arbejdet med de udviklingshæmmede børn
indenfor helsepædagogikken i Tyskland.
Her ønskede medarbejderne at skabe en fest,
der kunne hjælpe børnene til at samle sig om
sig selv og med tiden har Steinerskoler over
hele verden taget denne tradition til sig.

Aladdin og den
Allerede ved indgangen duftede der af
røgelse. Publikum blev ført ind i en
fortryllende verden med trolddom,
kærlighed, had og humor serveret med sang,
dans og skuespil.
Syvende og ottende klasse på Steinerskolen i
Skanderborg har opført eventyret om Aladdin
og den forunderlige lampe, i Adam
Oehlenschlägers version.
Aladdin og Gulnare

forunderlige

lampe

Det er eventyret om lampens ånd, der kan opfylde
alle ønsker, hvad enten det drejer sig om guld og
ædelstene, bygning af et palads eller en prinsesse
for en nat.

På skolen hér foregår det i Audonicons sal.
Når vi træder ind, står lysene klar hele vejen
rundt i spiralen, men kun det store lys i
midten er tændt. Derefter går eleverne –
langsomt og højtidel
højtideligt – hen og tænder hver
deress lys ved lyset i midten. Én af gange
gangen,
indtil alle lys i spiralen er tændt. Det er på
samme tid en inderlig og æstetisk oplevelse.
Glæde og alvor går hånd i hånd, og når det
dette
sker, opstår det, vi kalder højtidsstemning.
Roen sænker sig efter den hektiske basartid.
Det er atter blevet advent.

Eleverne har arbejdet med stykket siden
I år bliver der endda mulighed for forældrene
efterårsferien. Alle var med og mange har haft
at opleve en ekstra adventsspiral om aftenen.
mere end en rolle. Det kræver samarbejde. Det
De er Mere om dette andetsteds i flyveren.
vigtigt at alle yder en indsats og man finder ud af at
Kilder: lt.dk, Iben Munk
man er afhængige af hinanden. I denne uge har de
haft fire forestillinger for skolens elever forældre
foræ
Fredagsgåden
og andre interesserede.
Selma på 9 år bor på 12. sal i et højhus i
Århus. Da hun kommer i 3. klasse
klasse, siger
Det var en flot forestilling, der fik publikum til at
hendes mor: ”Nu er du stor nok til selv at gå
glemme den grå novemberdag for et par timer.
i skole”. Selma tager så elevatoren ned, går i
Eller som en af skolens elever sagde efter
skole, kommer hjem, møder naboen hr.
forestillingen: ”Der er det jeg hader ved store
Olsen og tager elevatoren op sammen med
skuespil … at de stopper på et tidspunkt”.
ham. Næste dag regner det, så Selma få
får en
Tekst og billeder: Bente Foged Madsen
paraply med i skole. Hun kommer hjem,
møder ingen, og tager selv elevatoren op til
12. sal. Næste dag er det tørvejr, Selma går i
I sultanens palads
skole, kommer hjem, møder ingen, tager
selv elevatoren op til 7. sal og går op ad
trapperne resten af vejen
vejen. Hvorfor tog hun
ikke elevatoren helt op den tredje dag????
Svar senest onsda
onsdag, hvis du vil være med!
Svar på sidste uges gåde (”to svømmere”):
Syd er hurtigs
hurtigst (2 rigtige svar). Og fjorden er
præcis 200 meter bred (0 rigtige svar, øv!)
VINDER
VINDERE: Josephine, 8.

og

elliot, 7.

UGENS flyverPROFIL

Navn: Neil Samaraweera
Hvad laver du på skolen/i børnehuset:
I Babuska hygger jeg mig sammen med
verdens sødeste børn
Hvor og hvornår er du født: Jeg er født i
Birmingham, England, den 6. maj 1955
Hvor bor du nu: I Alken, lige ved siden af
Mossø
Hvad er din livret: Marmite on toast
Yndlingsbog: Tolkiens ”Lord of the Rings”
(”Ringenes herre” på dansk)
Yndlingsmusik? Jazz, blues, klassisk, især
Bach og Chopin
Yndlingsfilm? ”Samsara”

Find vej på basaren >>>

BASARPLAN - Find tallene på luftfotoet!

Salen (1): Café og aftenarrangement
Overskolen (2) ER LUKKET under basaren
I år vil boderne bugne af elevernes egne
Håndværksbygningen (4): 7. klasse laver
kreationer. Alle skolens elever bruger tre dage på
bolsjer og holder tombola
Basaren
at arbejde i forskellige værksteder
værks
med at
Skolebygningen (5):
fremstille ting til basaren. Men der foregår mange 1. klasses honningkagebod
åbner
Udstilling af elevarbejder
andre spændende ting – se listen ude til højre.
Salgsbod med elevarbejder kl. 11:30!
Overskuddet går til forbedring af legepladsen!
legeplads
Børnehaveklassens nissebod/juleværksted
Bivokslys og fiskedam i 3. kl. og i lektiecaféen
frivilligt arbejde – hvorfor? Vikinge-risengrødsbod
risengrødsbod 4. kl.
Lykkehjul og krambod i 6. kl. og musiklokalet
Fredagsflyveren har
Salgsbod i håndarbejdslokalet
snakket med Tanja Eeg
Information
Informationsbod(er): I foyeren med mere
om frivilligt arbejde. Tanja
SFO’en (6)
(6): Adventskranse/dekorationer
er pædagog i børnehuset, Børnehaveklassen (7): Marionetteater
skoleforeningsformand,
mor til to elever på skolen
og lige nu meget aktiv i
basararbejdet.
Hvorr meget tid bruger du egentlig på frivilligt
arbejde hvis du skal gætte? Sammenlagt mindst
arbejde,
6 – 7 timer om ugen, på skolen og i børnehuset.
Hvorfor gør du det? Fordi, jeg synes det er
væsentligt som forælder og som ansat at gå foran
som et forbillede og vise den glæde man har også
i det praktiske
pra
arbejde
Løber du aldrig sur i det? Jo, det gør jeg i hvert
fald. men jeg gør det alligevel!
fald.…

VIOLIN SØGES
Vi søger en violin str 1/2. Kontakt venligst Anne
Mette Hart (Silje H 3. kl) på 23 48 29 61.

Adventsspiral for VOKSNe

Hvordan påvirker det skolen,
skolen at den er afhængig
af frivilligt arbejde? Det gør at man som forælder
har mulighed
mu
for at engagere sig og vise nærvær
det sted hvor ens børn opholder sig det meste af
Har du en hobby? Ingen p.t. Dog elsker jeg deres tid i løbet af ugen.
at køre motorcykel.
Ville skolen være den samme,
samme hvis den ikke var
Yndlingsleg eller –spil? ”Elite dangerous”
afhængig af forældrene? Nej, det tror jeg ikke,
man ville som forælder ikke være så meget inde
Hvad er det bedste ved stedet hér?
og bære med, det
de giver en anden måde at være
Venlige mennesker
forælder
orælder på, og en anden måde at være skole på.
på
Og det værste? Øøh….

Hvert år er der ønske fra nogle af skolens
forældre om muligheden for også at gå i
adventsspiralen. Det kan være man har prøvet
det før og fundet glæde derved eller måske har
man bare hørt om det og kunne tænke sig at
prøve det selv. Vi vil derf
derfor tilbyde forældre,
samt andre interesserede at gå med i spiralen
tirsdag aften kl 19 i Audonicons sal. Vi beder
om, at børn
ørn ikke deltager i dette arrangement.

Sker der noget nyt til basaren i år? Nej, ikke
Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Jeg ville rejse til sådan, men der er nogle af de gamle ting, der
bliver fornyet, og der
de er nogen der forsøger at
Bhutan eller Tibet
trække lykkehjul og krambod i gang. Men ellers er
Har du et yndlingssted hér på skolen?
det jo traditioner, vi forsøger at bibeholde.
bi
Fredagsmarkedet, hvor glade folk samles!
Hvor længe har der været basar på skolen, altid?
Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
Ja, det vil jeg næsten tro. Og hvor længe har du
dele med flyverens læsere? At få knus af
været her? Jeg startede som klasselærer på skolen
børnene, når jeg ankommer!
i 2003
03.

25/12 19.30 Antroposofisk selskab, Højbjerg
Tanker om betydningen af Rudolf Steiners
værk for nutid og fremtid
fremtid. Afslutningsvis skal
det forsøges at vise, hvad der må kaldes
tidsbetinget i Rudolf Steiners værk, og hvad
der peger ind i fremtiden som muligheder.

Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
Engang fik jeg lov til at køre et IC3-tog.
Tak, Ole!

Er det muligt, at alt det frivillige arbejde også kan
skræmme nogle forældre bort? F.eks. forventningen om, at man laver en masse ting til basaren,
og så møder op og køber dem igen…? Ja, det kan
godt være, at det kan skræmme nogen bort, men
så har vi gjort vores formidlingsarbejde for dårligt!
Der lyder et vedholdende ”jeg er FÆÆÆRDIG” i
baggrunden, så vi slutter interviewet. Tak, Tanja!

Morgensang næste uge:
..…17.30 efter basaren,

kom gerne udklædt!

”Dejlig
Dejlig er jorden/Der
jorden/
er noget i luften”

Rudolf Steiners liv og virke

Audonicon-arrangementER:
Forløsningens mysterium
- en betragtning til advent
Foredrag ved Anders Høier,
onsdag den 3/12 kl 19.30
Evangelisten Johannes oplevede forløsningens
mysterium! Dette kan vi også opleve i Chartres
katedralens vid
vidunderlige billedverden. Her er
med stor far
farvepragt forvandlingen og forløsningen billed
ledgjort i et af katedralens vinduer.
- Se flere arrangementer på www.audonicon.dk
Bogsalget er åbent tirs
tirsdag til torsdag 13-16, fredag
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

DEADLINE: Har du noget
oget til flyveren, send det senest mandag til Bahnson@privat.dk - eller smid det i flyverens postkasse!
TJEK også fredagsflyveren på FACEBOOK!  Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

