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Pokker ta’
dig,
Wellington!

vel
velkommen

2015
1815: Napoleon er ikke glad

med tilbageblik
til
på 1815
og 1915….
1915 se bagsiden!

Ny serie: Er der et liv efter blomsterkransen??
Første del: Årgang 2014

ANNA Lyngdorf

..Anna
Anna Lyngdorf blev færdig med 12. klasse på
Steinerskolen i Skanderborg hér i sommers. Hvordan
var det lige pludselig ikke at gå på skolen længere?
længere
”Det
Det var lidt svært,
s
men man vænner sig til det”. Var
det et chok? ”Sidste skoledag følte jeg mig rigtig
glad og tænkte:
tænkte Jeg kommer ikke til at græde.
Mange af de forrige elever havde grædt. Men da vi
skulle stå og sige farvel, så kom det alligevel. Det er
en sjov følelse det dér, at nu er det pludselig slut”.
Har du gået på skolen alle årene,
årene undtagen da I var i
Canada ”Bortset fra 10. klasse, da jeg var på
Canada?
efterskole,
har
jeg
gået
der
siden
børnehaveklassen Hvad laver du så nu? ”Jeg går
børnehaveklassen”.
på
å gøglerskolen i Århus, på artistlinjen. Vi laver
akrobatik, teater, jonglering, yoga…”.
yoga
Hvorfor har
du valgt det?
det ”Det var faktisk min veninde, der
spurgte om jeg ville med til introduktionen. Jeg
havde ikke skænket det en tanke, jeg havde ellers
fået arbejde i Tiger-butikken
Tiger
i Skanderborg. Men så
fik jeg lyst til at gå der”.
der Havde du tænkt på noget
andet, måske en uddannelse? ”Jeg havde tænkt mig
Anna dimitteres af Martin Haugaard , juni at arbejde et halvt eller helt år først, og så beslutte
mig,, måske være au-pair..”……………………………………..
au
2014 (foto: Bente)
..Hvad
Hvad kan man så bruge gøglerskolen til, kan man
blive cirkusartist? ”Altså, man skal være meget
dygtig for at få arbejde som artist.
artist Men de ting, man
lærer der, er ting, man kan bruge i sit liv ellers. Og
I sultanens
samtidig
er det palads
et mellemstadie, hvor man kan
tænke lidt over, hvad man videre vil.”
vil. Hvor længe
skal du gå der? ”Indtil næste sommer, man kan kun
gå der et år” Når du går på gøglerskolen, bruger du
så noget af det, du har fået med fra Steinerskolen?
”Helt
Helt sikkert, det er jo et meget kreativt sted, og jeg
har fået
fåe meget med, indenfor for eksempel musik og
teater”. Og det at stå frem foran en masse folk?
”Helt sikkert, og man hviler
h
mere i sig selv”. Dér har
Anna til overskolecafé på skolen,
du
noget,
de
andre
ikke
har
har?
”Ja, bestemt!”
december 2014

Ugens Citat:
”Vi
Vi lærer af historien, at vi intet lærer af
historien
historien” efter Hegel: Vorlesungen über
die Philosophie der Geschichte
--------HVORFOR NU DET???--------

Krudt og ukrudt
Nu
u har det lige været nytår – det eneste
tidspunkt, hvor almindelige danskere må
fumle med krudt og fyrværkeri. Så kunne det
da være sjovt at vide, hvad krudt egentlig er…
og hvad har det med ukrudt at gøre?
Krudt er en gammel opfindelse, der kommer
fra Asien – Indien eller Kina. Det oprindelige
formål har været militært, til raketter. Krudt
består mest af salpeter (KNO3), men det
indeholder også trækul og svovl. Fidusen ved
krudt er, at det brænder eksplosivt uden brug
af luftens ilt
ilt, idet det forbruger salpeterens 3
iltatomer. Svovl
Svovlet og trækullet fungerer som
brændstof. For at krudt skal kunne fungere, er
det ikke nok bare at blande de tre stoffer, det
skal formales meget fint. Dette foregik før i
tiden på en krudtmølle. Krudt blev i Kina også
tidligt anvendt til fyrværkeri. Araber
Araberne
bragte krudtet til Europa i 1300
1300-tallet, hvorpå
europæerne videreudviklede det til militære
og fredelige formål. Fyrværkeri kom på mode
i Europa i 1700
1700-tallet, og farverne fik man
ved at tilsætte metalforbindelser til krudtet.
De to løfteraketter, der sad på siden af de
amerikanske rumfærger, fungerede i øvrigt
efter samme princip som nytårsraketter, og
kunne heller ikke slukkes, når de først var
antændte. Dette var medvirkende til den
tragiske Challenger
Challenger-ulykke i 1986. Og ukrudt?
Jo, ordet ”krudt” er egentlig det samme som
det tyske ord ”Kraut” (urt, nytteplante) –
måske fordi krudt ligner fintmalet krydderi.
Og ukrudt er ””Unkraut” = u-nytteplante!
Kilder: Wikipedia, Claus Jensen: Challenger

FredagsgådeN
Fru Petersen fra Alken køber en liter Hertha
gårdmælk med 5,5 % fedt og en kvart piske
piskefløde med 36 % fedt på fredagsmarkedet
ved skolen. Da hun kommer hjem, drikker
hun en ffjerdedel af mælken. Så ser hun en
opskrift
opskrift, hvor der skal bruges 1 liter
kaffefløde 9%. Da hun gerne vil prøve
opskriften, men ikke har nogen kaffefløde,
hælder hun al den fløde, hun lige har købt,
ned til resten af mælken og ryster fl
flasken
godt. Hvad er fedtprocen
fedtprocenten i mælkeflasken
nu – cirka 7 %, cirka 9 %, cirka 11 % eller
cirka 13
13% ???
Svar senest onsdag, hvis du vil være med!

Ugens dobbeltprofil

For 200 år siden, i 1815: Den

selvudråbte franske kejser Napoleon
Na
taber sit
sidste slag mod en engelsk-prøjsisk
engelsk
hær anført af
hertugen af Wellington ved den belgiske landsby
Waterloo. Resten af sit liv tilbringer han som
engelsk fange på en lille ø langt ude i havet. For
første gang forsøger Europas lande at afgøre
politiske spørgsmål ved en storstilet konference –
Wienerkongressen skal fastlægge grænser mv.
efter napoleonskrigene. Lumske Sverige benytter
lejligheden til at foreslå England at dele Danmark
midt over!
over Og Danmarks første landsdækkende
skolelov (m. undervisningspligt) er lige trådt i kraft.

For 100 år siden, i 1915: De danske

Audon
onicon-arrangementER:
Arrangementer næste uge: Ingen. Se det nye
forårsprogram på hjemmesiden audonicon.dk

Audonicons bogsalg

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
13-16, fredag
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

Overnatning søges

Fra den 5. til 8. marts vil der b
blive holdt 3 kurser
samtidig i Audonicon. Derfor er der i de dage mangel
på overnatnings
overnatningspladser. Er der mon nogen, som har
plads til en overnattende gæst i de 3 nætter, så er I
hjertelig
telig velkomne til at henvende jjer til: Dorthe
Rosendahl: rose
rosendahl@audonicon.dk og tlf.:
86134543

kvinder får stemmeret til folketinget (hvis de er
fyldt 25 år, og ikke modtager fattighjælp). En
masse kvinder går i optog for at sige tak til kong
øko-marked
marked hver fredag
Christian den 10.,
10. men han er ikke begejstret. I sin Kl. 12-15
Hvad laver I på skolen? Vi går i 3. klasse
15 øst for salen, v/børnehuset).
tale til kvinderne fortæller han dem, at deres plads Åbent fredag på skoledage.
er i hjemmet… I øvrigt er det meste af Europa
Hvor og hvornår er I født?
midt i den meningsløse og blodige første verdensPå Kolding sygehus den 10. februar 2005
Nyt hold starter på deltids-Steiner-krig. Rudolf Steiner fremlægger de tanker, der
læreruddannelsen på Audonicon 6. februar. Se
danner grundlaget
g
for hans ”sociale initiativer”.
Hvor bor I nu? På Voldbyvej i Sjelle
mere på www.opdragelseskunst.dk
Disse initiativer bliver hans måske største gave til
Hvad er jeres livretter? S: Pandekager med eftertiden (det er dem, der blandt andet fører
Kilder: Wikipedia mv. Den livsnødvendige forbindelse
sorbetis A: Pandekager med smør og sukker frem til Steinerskolerne).
Navne: Silje Bager Witthoff (tv)
og Annika Bager Witthoff (th)

Yndlingsmusik: ”Du véd det godt” fra Far til
fire-filmene

DrømmekVadet på audonicon

Yndlingsbog: S: Laura-bøgerne

A: ”Drengen og gården” af Laura Ingalls Wilder

Yndlingsfilm: Den nye Krumme-film
Hvad er der ikke mange, der véd om jer? At
vi kan stå på hænder i vandet!
Har I en hobby? S: Ridning A: Fodbold
Yndlingleg eller – spil? S:Jeg kan li de fleste
Lørdag den 28/12
28
var der i Audonicons smukke
lege A: Fodbold og ”godt bold”
musikloka lejlighed til at høre Kirsten Engdal
musiklokale
fremføre det norske middelalderkvad (folkevise)
Hvad er det bedste ved stedet hér?
”draumkvedet”, drømmekvadet, på dansk. Kvadet
S: At vi har gode lærere A: At vi har
blev i 1800-tallet
1800
i sidste øjeblik optegnet af norske
legegymnastik
folkemindesamlere, og af forskellige fragmenter er
52 vers bevarede. Der antages oprindeligt at have
Hvad er det værste? At Louise (violin- og
været flere hundrede vers. Kvadet beskriver Olav
bratschlærer) flyttede
Åstesons oplevelser i juledagene, da han over 13
ge i en drøm får indblik i tilværelsen efter døden
Hvis I måtte få en gratis rejse med fredags- dage
flyveren, hvor skulle den så gå hen? A: Til for både de gode og de onde. En oplevelse for alle
Barcelona og se fodbold S: Til Sverige og ride med interesse for folkelig nordisk kultur.
i skovene
Arrangementet er en del af rækken ”fortælledagen
n”. Trods lidt forvirring om tidspunktet mødte
Er der en særlig oplevelse, I gerne vil dele
ca. 30 frem, hvilket arrangør
a
Margit Andersson er
med flyverens læsere? S: Jeg faldt af min
tilfreds med. Hun håber på lige så mange næste
hest A: Jeg er begyndt på et pigehold til
gang, i slutningen af januar.
fodbold. Før gik jeg sammen med drengene

Co-pilot til Flyveren søges:
Er der nogen, der har lyst til at yde et
fast bidrag til flyveren hver uge eller
hver 14. dag? Så lad mig høre!

Kurset er skabt af den canadiske udviklingspsykolog
Gordon Neufeld Ph.D. og er grun
grundlæggende for
Neufelds arbejde. Kurset giver dig en dyb forståelse af
tilknytningsprocessen som fundamentet for barnets
sunde emotionelle udvikling og evne til senere at
udvikle dybe og givend
givende relationer til andre. Kurset
leverer det bedste den moderne udviklings
udviklings-psykologi
har at give til de vigtigste i vore børns liv – forældre,
pædagoger m.fl. Kursets mål er at styrke eller - om
nødvendigt - at genoprette den naturlige intuition,
samt gengive forældrene den rette plads i deres
børns liv. Kurset er relevant for alle aldersgrupper.
Kurset afholdes af Neufeld Kurser i Danmark v.
Grete Lyngdorf
Lyngdorf. Se en nærmere beskrivelse af kurset
“The Vital Connection” på www.neufeldkurser.dk For
yderligere information og tilmelding skriv til
gl@neufeldkurser.dk
3 dages kurse
kurser over 3 lørdage i 2015 fra kl. 9 – 17
Skanderborg:
Skanderborg:31./1. - 28./2. - 21./3. Pris: kr. 400 /dag

Hjælp til syrien Kære allesammen.

Vinteren er også kommet til Syrien og det er bidende
koldt, specielt for alle de kære mennesker der er
flygtet og kun har en teltdug at beskytte sig under.
Vær med til at gøre en forskel! Jeg er ved at hjælpe
DM-aid, og EFTERLYSER således ALT der kan varme
(tøj/fodtøj/tæpper i alle størrelser), og lidt legetøj.
Det skal være i sådan en stand at man selv vil stå
over for personen der skal modtage det.
Det hele vil i slutningen af Januar blive transporteret
direkte til flyg
flygtningelejre i Syrien, fristen er således
20. januar.. Tøjet kan afleveres på nedenstående
adresse, gerne foran døren hvis vi ikke er hjemme,
ellers ring gerne for yderligere info.
Mvh Solvej Skaarup NFS Grundtvigsvej 20, st. th, 8660
Skanderborg (Sidevej ti
til Grønnedalsvej) TLF.: 3117
3970 (mor til Samira og Damian i Babuska
Babuska)

DEADLINE: Har du noget
oget til flyveren, send det senest mandag til Bahnson@privat.dk - eller smid det i flyverens postkasse!
POSTkassen hænger ved skolens lærerværelse  Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

