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Audonicon i
vinterdragt
(foto: Bente)
Nedenfor: Niels
Henrik Nielsen
(privatfoto)

At læse til lærer på audonicon
I anledning af, at der 6. februar begynder et nyt
hold studerende på den treårige deltidslæreruddannelse på Audonicon, har jeg stillet
et par spørgsmål til Niels Henrik Nielsen.
Niels Henrik, er det rigtigt, at du er ansvarlig for
uddannelsen nu?
Seminariets leder Hanne
Winterberg i øjeblikket er fraværende, så vi er en
lille gruppe, der varetager hendes opgaver.
Hvor mange er der på det nye hold? Der starter
en 10-12 studerende. Går der nogen på
uddannelsen nu? Der er allerede to årgange med
henholdsvis 10 og 8 studerende.
En folkeskolelærer er fire år om at blive
uddannet. Hvordan kan I så uddanne en lærer på
ca. den halve tid? Er det en forudsætning, at man
har en anden uddannelse på forhånd?
En deltidsuddannelse er selvfølgelig altid et
kompromis, som i høj grad må anspore til
selvstudium. Vi ville gerne have et heltidsstudium,
men det er ikke så let lige at etablere. De fleste af
de studerende har en anden uddannelse, der er
også flere uddannede folkeskolelærere. En del
arbejder allerede som lærere eller pædagoger.
Det er ikke et krav at man har en uddannelse, men
det er en forudsætning, at man kan arbejde
selvstændigt videre med de emner og fag man
præsenteres for.
Nu er det både en "antroposofisk" uddannelse,
en uddannelse som menneske om du vil, og en
praktisk-pædagogisk uddannelse. Hvordan vægter
I de to dele? Vi vægter begge dele, da de jo
hænger tæt sammen.
Hvem underviser på forløbet? Underviserne er
alle lærere eller tidligere lærere som brænder for
at formidle Steiners impulser og pædagogik. (Niels
Henrik og Ralph Hasberg er blandt disse, red.)

Ugens Citat:
”En lærer rører ved evigheden, han véd
aldrig, hvor hans indflydelse slutter”
Henry Adams: The Education of Henry Adams

Bruger I Skanderborgskolen til praktik for de
studerende? Vi bruger flere skoler. Praktikforløbet
tilrettelægges individuelt efter de studerendes
muligh
muligheder
og "hjemstavn", som er Jylland og Fyn.
Hvor "steinersk" skal man være for at gå på
studiet? Skal man tro uforbeholdent på alt, hvad
Steiner har sagt/skrevet, eller må man godt være
v
kritisk
kritisk?
Det eneste man skal tro på er, at man kan skole
og udvikle sine erkendelsesevner - ja, at man kan
udvikle sig som menneske. Grundlæggende er det
da en fordel, at man har en vis positiv interesse
inter
i
at ville forstå Rudolf Steiners ideer - men man kan
starte på bar bund.
Og man må selvfølgelig gerne være kritisk over for
Rudolf Steiner. Kritik giver en spændende
dynamik, hvis den er saglig og parterne er
interesserede i hinandens synspunkter.
Er der, udover at blive steinerlærer, nogle grunde
til at tage uddannelsen? Er der nogle ting, man
skal overveje? Eller andet, man bør vide?
Mange af de studerende giver udtryk for, at
uddannelsen har stor betydning for deres liv,
uafhængigt af det pædagogiske.
pædago
Man skal være
parat til at være væk hjemmefra en del weekender
og i ferier, og så skal man vide, at uddannelsen
koster noget, da den ikke modtager nogen form
for tilskud.

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

Til begravelse!
Når man er til begravelse, er der, midt i alt
det sørgelige, også en masse mærkelige ting
og begreber. Her er forklaring på nogle
nogle:
Først møder vi bedemanden. Mon det er
ham, der styrer bønnerne i kirken? Nixen,
bedemanden var oprindelig en slags embeds
embedsmand, der bad (indbød) folk til f.eks. dåb,
bryllup og begravelse. Nok fordi, de fleste
ikke kunne skrive selv. Siden er hans virke så
indskrænket til at stå for begravelserne. Nå,
men så
å bliver der kkastet jord på kisten med
ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du
blive…” Det sidste er jo indlysende, men
hvorfor af jord
jord? Jo, det hentyder til 1. mosebog, hvor Gud skabte Adam ud af en klat ler.
Nu skal kisten så køres bort i en rustvogn. En
rusten vogn? Næ, en rustvogn var oprindelig
den vogn, en hær havde sin udrustning i, når
den drog i felten. På vej hjem eft
efter slaget
kunne den så bruges til at køre de døde i, og
deraf kommer navnet. Men… nu er den døde
jo slet ikke død. Hun er ”sovet ind”, ”gået
bort” og har ”fået fred”. For vi vil nødig sige
”død”.. Omskrivningerne kaldes eufemismer,
og de bruges, når vi taler om noget, der er
ubehageligt, pinligt eller ligefrem tabu. Det vil
jeg gerne vende tilbage til en anden gang. 
Men endelig… så er det slet ikke en rigtig
begravelse, vi er til. Det er en bisættelse. Og
hvad er forskellen? Jo, til en begravelse bliver
den døde begravet i jorden, men det sker ikke
så hyppigt længere. I stedet holder man en
højtidelighed,
delighed, hvor man tager afsked, inden
kisten brændes – at bisætte betyder at sætte
til side, og udtrykket stammer fra dengang,
fornemme folks kister blev sat i et gravkapel.
Kilder: Den store danske eencyklopædi,
Etymologisk ordbog, sognepræst Martin Rønkilde,
Johs. Nørregaard Frandsen: Religion i sproget

Flyver
FlyvergådeN

Nu er der ingen eksamen – men får man et papir
bagefter? Man får et diplom, hvori der står,
bagefter
hvilke fag osv. man har været igennem!

Du er ude og spise frokost hos din ven Jen
Jens
Hansen på hans gård i Tåning. Mens I sidder
i stuen og spiser, kigger Jen
Jens ud af vinduet,
der vender mod gårdspladsen, og misser
med øjnene mod den lave vintersol. Han
peger op mod taget af staldbygningen, der
ligger på de
den modsatte side af gårdspladsen
og siger: ”Se, alle de solceller har jeg lige sat
op. Nu får jeg billig strøm”. Hvor meget
kommer Jens til at spare på sin elregning
(og hvorfor)? Svar senest onsdag, hvis du vil

TAK til Niels Henrik! Man kan læse mere om
uddannelsen på www.opdragelseskunst.dk. Så
vidt jeg véd,
véd kan man stadig nå at melde sig til!

Sidste uges løsning: Han vælger løverne, de er
døde af sult efter ca. 14 dage. Krybdyrene er
levende og sultne! Vinder: Christina, 6. kl.

Véd du noget om fremtidsudsigterne for de
studerende efter studiet? Får
F de arbejde?
Hvis man har en anden uddannelse i forvejen og
så en deltidslæreruddannelse oveni, så skulle man
have
gode chancer,
I sultanens
palads hvis man gerne vil være lærer
på en steinerskole. Mange af de tidligere
studerende har arbejde
ar
som lærere eller bruger
uddannelsen i en hel anden sammenhæng.

være med
med!

Ugens flyverprofil

Og vinderen er…

Audon
onicon-arrangementER:

Flyveren får ind imellem spørgsmålet, hvordan
vinderen af ugens gåde bliver fundet. Nu går det
vel retfærdigt til? Ja, det mener jeg! Når onsdagen
er omme, lægger jeg alle de rigtige svar med
navnesiden nedad ((kun ét svar pr. person). Så får
hver seddel et
e nummer. Jeg tager så spillekort med
værdier svarende til numrene og blander dem
godt. Kortene bliver lagt ud på et bord med
billedsiden nedad, og Kasper på 4 år trækker et
kort. Tidligere vindere kan godt vinde igen. Alle,
som modtager flyveren kan deltage,
delt
undtagen min
egen familie. Svar
Sva på e-mail tæller også med. /red.

Lørdag 31. januar 16.00: ”Lyset i Mørket” er
temaet for fortælledagen denne gang. Vi
præsenteres for et program med klassiske og
moderne digte
digte, rammet ind af barokmusik.
Digtene beskæftiger sig med menneskets
spirituelle kerne, menneskets jegstruktur.
Hvordan oplever de forskellige digtere lyset?
Det vil vi høre om. Her dog så meget: nogle
oplever det værende udenfor sig, nogle inden i
sig. Nogle ser det som et truende, aandre som
en spirituel kerne. Stemningsmæssigt spænder
de lige fra juletid til det enkelte menneske.
Digte: Dorthe Rosenda
Rosendahl. Musik: Jakob
Bønløkke, violin, og Stig Tornby, cembalo

Navn: Flemming Allerslev
Hvad laver du på skolen? Prøver at gøre det
til et godt sted at være.

Onsdag 4. februar 19.30: Klimaets betydning
- veje til en ny meteorologi. Foredrag ved
Anders Høier

Hvor og hvornår er du født? Ravnsholt, lidt
syd for Århus, 11. august 1955.
Hvor bor du nu? I Ejer, tæt ved Ejer
Bavnehøj.

OPERAEN tannhäuser

Hvad er din livret? Fiskeretter og
napoleonskager.
Yndlingsmusik: I øjeblikket kan jeg godt
lideDreamers Circus; de er danske, meget
dygtige og spiller noget klassisk inpireret
folkemusik og omvendt! Jeg kan se at de
spiller i kulturhuset på torsdag.

FARVEL til Tina - reception i dag!

Tina Lauritsen har igennem de sidste 5½ år været
leder i Børnehuset Babuska. Da Tina kom, var det
til et hus, som på kort tid havde vokset sig stort og
der var derfor et stort behov for oprydning,
Yndlingsbog: ”Profeten” af Kahlil Gibran
organisering, struktur,
struk
planlægning og ikke mindst
Yndlingsfilm: ”Gladiator”, ”De urørlige” er opmærksomhed
opmæ
på budgettet. Som leder af
også god
Børnehuset har Tina haft
h det fulde ansvar for drift,
administration,
ministration,
personaleledelse
og husets faglige
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
udvikling.
Ti
Tina
har
sammen
med
personalet
Jeg har engang overnattet på en bænk i
styrket det fundament, som vi i dag står godt fast
parken ved university of Oxford
på. Børnehuset
Bø
siger farvel til en dygtig leder, og
Har du en hobby? Læser, skriver, spiller
en god samarbejdspartner
sam
for bestyrelsen. Vi
musik, og sejler engang imellem. Står på ski, ønsker Tina alt det bedste på hendes nye færd.
når der er sne.
Følg hende på tinalauritsen.dk
Bestyrelsen
Yndlingsleg eller –spil? Skak, gæt og
grimasser (teatersport)

Torsdag den 26. marts kl. 19:30 på Audonicon:
Richard Wagners opera opføres sædvanligvis i
store sceniske billed
billeder, med stor besætning af
solister
ister og kor samt fuldt symfoni
symfoniorkester.
Men fire sangere og musikere gør det helt
anderledes. De opfører Tannhäuser kun for
denne gruppe, gennem een levende fortælling
om persongalle
persongalleriet og handlingen, fremførelse
af mange store arier samt den dramatiske og
storslåede musik – nu kun udført på flygel. Et
spændende og vellykket eksperiment!
Anja Rosseau
Rosseau, uddannet operasopran, Jørn
Bendixen,, uddannet sanger og cellist,
Michael Blume
Blume, uddannet koncertpianist samt
Jette Rymer
Rymer, uddannet musikpædagog Vi
bliver ført ind i de berømte ssangerkrige på
Wartburg i Middelalderen
Middelalderen, hvor Tannhäuser
som historisk skikkelse deltager, og temaet for
operaen
en er kampen i mennesket mellem den
overjordiske og den fysiske kærlighed samt
tilgivelsen som sjælens redning.

Hvad er det bedste ved stedet hér? 1. At det
er et sted, der bevidst arbejder på at
eleverne udvikler både menneskelige og
faglige evner til at begå sig videre i livet.
2. Forældrenes engagement.

Audonicons bogsalg

Hvad er det værste? Når vi glemmer at
være pragmatiske!

Kl. 12-15
15 øst for salen, v/børnehuset).
Tyge sælger biodynamisk mælk og kager fra
Hertha,, og Skjoldhøj landbrugs
landbrugsfællesskab
sælger økologiske/biodynamiske grønsager.

Hvis du måtte få en gratis rejse med
fredagsflyveren, hvor skulle den så gå hen?
Et sted med sne og solskin og mulighed for Vinter i Vuggestuen (fotos Bente)
langrend
Kold trist glat og våd? Nej, herlig sjov glad og kåd!
Yndlingssted på skolen? Verandaen ved
SFO’en er et godt sted, fordi man kan se
næsten det hele
Er der en særlig oplevelse, du vil dele?
En gang kom en dreng og spurgte, hvordan
man blev pedel, for det ville han være, når
han blev stor. Sådan!

Morgensang næste uge:
” Gråvejr. Hundekoldt”

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

øko-marked
marked hver fredag

---------------------------ARBEJDE TILBYDES:
Vi i 2. Videregående skal til at samle penge ind
til vores kunstrejse i 3. videregående, og vil
derfor gerne arbejde for dem. Vi tilbyder:
klasserengøring, havearbejde, huslige ting,
børnepasning, servering (til f.eks. fester) osv.

Hvis I har brug for en hjælpende hånd,
kan vi kontaktes på tlf. 53250892 (Julie)
eller 50240287 (Mirko) - venlig hilsen 2. vg
.

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

