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Ugens Citat:
”Jeg
Jeg har prøvet at vaccinere mig mod at
tænke, at verden går under, hvis jeg ikke har
magten”” Margrethe Vestager i ”Alt for Damerne”
--------HVORFOR NU DET???--------

Hvad ønsker du diG allermest til jul?
Jes, SFO-leder: Øh, søde børn… ja, det er det jeg ønsker allermest! Ane-Sofie: Mere rideudstyr,
og allermest ønsker jeg mig Sputnik (en hest, der hvor Ane-Sofie
Ane
går til ridning) Harley: Jeg
ønsker mig en elektrisk bil! Noah Ryan: Jeg ønsker
nsker mig en robothund! Eliza: Jeg ønsker mig en
e
sort robothund, og en fugl. En levende fugl altså. Susie, pædagog: Et kæmpestort, gråt
fåreskind… nå ja, og allermest i hele verden ønsker jeg en hest, en fell pony, det er en krydsning
mellem skotternes og romernes heste. Emil: Jeg ønsker mig en
e Lego Technic bulldozer!

På sporet af Christen Kold
På vej op ad Grønnedalsvej mod Audonicon
passerer man Christen Koldsvej. Men dee færreste
kender ret meget til Christen Kold. Hvorfor han
har gjort sig fortjent til den kommunale hyldest?

Friskolepioneren
Christen Kold er
stadig aktuel med
sine markante
meninger...

Christen Kold (1818 – 1870) var foregangsmand
indenfor de danske friskoler, og hans synspunkter
er endnu i dag værd at lytte til. Hør f.eks. dette:
Farvel til Dorthe
”Skolen har gjort sig skyldig i den fejl, at den
næsten udelukkende har søgt at tale til forstanden Dorthe Pedersen på mælkebøttestuen i
og kun delvis til følelsen, mens fantasien har været Babuska gik på efterløn med udgangen af
november. Vi kommer til at savne hendes
så godt som forbigået”. Eller dette ”Kun
Kun hvad der
rolige og omsorgsfulde væsen på stuen.
kommer fra hjerte, går til hjerte. Alt, såvel ondt
Flyveren ønsker dig alt det bedste fremover.
som godt, der skal have nogen synderlig virkning,
g,
må tilberedes i hjertedybet, og derfra gå ud i ord, i PS. Dorthe ønsker sig oplevelser i julegave!
handling”. Hvor fornuftigt og sympatisk det måtte
lyde, var det også noget på tværs af samtidens
tanker. Men hans syn på børn og skole ligger vel
egentlig ikke milevidt fra det, vi forbinder med I sultanens palads
Steinerskolen.. Kold var inspireret af Grundtvig, og
var initiativtager til omkring 100 friskoler og en
højskole. Her kommer lige et guldkorn mere: ”En
undervisning, der skal .. danne og beånde, må ikke
melde sig med en forud lagt plan… Den må meget
mere tage hensyn til børnene og navnlig til, hvad
Morgensange næste uge:
der rigtig fornøjer dem, glæder og opløfter dem”..
” Dejlig er den himmel blå/ Maria
Kilde: Friskolebladet 10/14. Tak til Karin Ahlgren.

gennem torne går”

Tillykke, jesus!
Vi glæder os allesammen til at få gaver til jul,
men det er jo Jesus, der har fødselsdag, ikke?
Øh - muligvis
muligvis! Sandsynligheden for, at Jesus
blev født den 25. december er cirka én ud af
365. De første tre hundrede år efter, at Jesus
havde forladt jorden, var der nemlig ingen,
der bekymrede sig ret meget om datoen for
hans fødsel. Først i det fjerde århundrede (år
354),, da kristendommen var bl
blevet statsreligion i romerriget og begyndte at fortrænge
de andre religioner, fandt kirkelederne på at
udnævne den år
årlige solhvervsfest til Jesu
fødselsdag. For det var lettere for folk at
tilpasse sig den nye religion, hvis de fortsat
kunne holde de
deres kendte fester. Tilsvarende i
Norden og England
England, hvor ”krist-messen” blev
blandet sammen med midvinterens julefest
(”jul” er måske det samme ord som hjul, med
hentydning til årstiderne, der ”drejer rundt”).
Det er i hvert fa
fald den gængse forklaring men en oldkirkelig tradition (som stadig
opretholdes i Armenien) fastsætter Jesu
fødsel til 6. januar – helligtrekongersdag.
Denne dag, som på gr
græsk kaldes ephiphanos
= tilsynekomst, er måske Jesu helt rigtige
fødselsdag?
lsdag? Kilder: Hal Koch: Kirkens historie ,
den store danske encyk
encyklopædi, wikipedia.de

Fredagsgåden
Du har arvet et gammelt toetagers hus i
Stilling,
g, hvor strømmen er trukket helt
tilbage i 1910. Derfor er d
det lavet lidt sært.
Der er tre værelser ovenpå
ovenpå, med en lampe i
hvert værelse. Men kontakterne til de tre
lamper sidder nedenunder, sådan at man
ikkee kan se lyset fra lamperne, når man står
ved kontakterne. Man er nødt til at gå
ovenpå for at se efter. Hvordan kan du
finde ud af, hvilken af de tre lamper, der
passer til hver af de tre kontakter, hvis du
kun må kun gå ovenpå én gang?
Svar senest onsda
onsdag, hvis du vil være med!
Svar på sidste uges gåde (Selma i elevator):
Selma kan ikke selv nå de øverste knapper i
elevatoren
elevatoren. Første dag trykker naboen på
”12”, anden dag bruger hun paraplyen.
Tredje dag må hun nøjes med at trykke ”7”.
VINDERE
VINDERE: lea, 4. kl og christina, 6. kl

UGENS flyverPROFIL

Navn: Anders Søballe Vej
Hvad laver du på skolen/i børnehuset:
Jeg går i 9. klasse og har gået her siden 6. kl.

Nyt fra skolebestyrelsen
Alle på skolen kender Mourits Dahl-Hansen, som
netop er gået på pension efter mange års virke
som lærer, heraf de sidste syv år hos os. Men nu
får skolen glæde af Mourits’ store erfaring i en ny
funktion, idet han indtræder i skolebestyrelsen,
udpeget af Audonicon. Bestyrelsen har herefter
her
følgende sammensætning:
Bente Foged Madsen, formand
Birthe Fredslund, næstformand
Stig B. Bahnson, kasserer
Mourits Dahl-Hansen,
Dahl
medlem
Sidsel Rosing Mygh, medlem
Jonas Olsen, medlem
Kim Hermansen, medlem
Erik Larsen, 1. suppleant

Hvor og hvornår er du født: Jeg er født 18.
august 1999 på Odder sygehus.

Udover disse deltager skolens ledelsesgruppe i
bestyrelsesmøderne. Det er Iben Munk, Gitte
Laursen, Ralph Hasberg og Lars Thetmark.

Hvor bor du nu: I Stilling, sammen med
min søster Anne, min mor og 2 hunde.

Du kan se billede og en kort præsentation af alle
bestyrelsesmedlemmerne
estyrelsesmedlemmerne på skolens
skolen hjemmeside.

Hvad er din livret: Kylling og ris
Yndlingsbog: Jeg læser ikke
Yndlingsmusik? Jeg lytter ikke til musik
Yndlingsfilm? Jeg kan godt lide autentiske
film
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
Jeg blev Danmarksmester i riffelskydning i
2013 på distancen 200 meter!
Har du en hobby? Riffelskydning
Yndlingsleg eller –spil? Puff-bold og
knockout
Hvad er det bedste ved stedet hér?
Når vi spiller bold i frikvartererne
Og det værste? Når Lars Thetmark fylder
tavlen med skrift 7 gange på en time! 


Fra overskolecaféen lørdag:
Emma og Linn, to seje superskurkinder

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

Audon
onicon-arrangementER:
OBS. Der er in
ingen arrangementer i næste uge,
så vi tager lige programmet for juledagene!
Juledag, torsdag den 25. december kl. 10:00
Juleord og englemusik
englemusik. Julens budskab i ord og
toner v/Dorthe
Dorthe Rosendahl og Marianne Eising.
Lørdag 27 December 14:30
14:30:
Drømmekvadet. Kirsten Larsen synger
»Drømmekvadet om Olav Åstesons vandring
igennem de 12 hellige nætter«.
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
13-16, fredag
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

Overnatning søges
Kære modtagere af Fredagsflyveren,
Fra den 5. til 8. marts vil der b
blive holdt 3
kurser samtidig i Audonicon. Derfor er der i de
dage mangel på overnatningspladser. Er der
mon nogle af Jer, som har plads til en
overnattende gæst i de 3 nætter (mod
betaling), I bestemmer sel
selv, om det er med
eller uden morgenmad, så er I hjer
hjertelig
velkomne til at henvende jjer til:
Dorthe Rosendahl: Mailadresse:
rosendahl(@)audonicon.dk (Husk at tage
paranteserne væk ved benyttelsen af
mailadressen) og tlf.: 86134543

øko-marked
marked hver fredag
Køb billet på skolens kontor, hvis du vil have
glæde af dette fantastiske tilbud!

Kl. 12-15
15 øst for salen, v/børnehuset).
Alida og Tyge sælger frugt, grønt, kød, ost,
mælk, brød, kager osv.

ALIDA, EDWARD, MIRKO, hesten
og geden…

FRA overskolecaféen lørdag (2):

Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
I flyverprofilen i nr. 5 fortalte Alida Stijkel, hvordan
hvor skulle den så gå hen? Jeg ville rejse til hun var kommet til Danmark i hestevogn med sin
Australien
familie – her kommer resten af historien:
Har du et yndlingssted hér på skolen?
Ja, skolens sal

VIOLIN SØGES

Superskurk og taber af rap-dysten (men han
kæmpede godt
godt): Jokeren aka Joachim!

Hvorfor rejste
r
i overhovedet fra Holland? ”Vi ville
ud og se verden. Egentlig ville vi til Frankrig – jeg
elsker varme” siger Alida og skutter sig i den
danske novemberblæst. ”Det er hundekoldt!”
”Men
Men vi var bange for, at vores hest ikke kunne
klare bakkerne
bakker i Belgien og Nordfrankrig. Så læste
vi i et økologisk blad, at der var økonomi i økologi i
Danmark Derfor vendte de hesten den modsatte
Danmark”.
vej og kørte til Danmark, med Mirko og en ged og
to hunde i vognen. Mirko, hvor gammel var han?
”Ti
Ti uger gammel”.
gammel Og I kørte i en hestevogn hele
vejen? ”Ja, med en nordbaggehest foran”. Geden,
er den så stammoder til alle jeres geder i dag?
”Ikke
Ikke til alle, men til nogle”.
nogle
De købte ikke gedegården i Hundslund med det
samme de kom til Danmark, men lejede den. Først
samme,
da de lagde om til gedehold - så blev udlejeren
betænkelig,
tænkelig, og tilbød dem at købe gården!

Bidrag til flyveren…
…er altid velkomne. Har du en oplevelse, en
god vits, et godt billede, et emne, du vil have
taget op – eller et forslag til flyverprofil - så
send mig det eller smid det i postkassen. Er det
noget, der fylder meget, er det en god idé at
give mig et ti
tip inden, så jeg kan sætte plads af!

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

