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NYE NABOER

OM “FlyverCHOKOladeN”
Chokoladen, som flyveren uddeler som præmie 
til den dygtige og heldige vinder af flyvergåden, 
hedder Vivani og kommer fra fabrikken Ludwig 
Weinreich i Herford, Tyskland. Den er lavet af 
økologisk kakao fra Caraibien og Ecuador samt 
øko-rørsukker. Som noget særligt indeholder 
den ikke emulgator, da fabrikken ikke mener, 
at det bør tilsættes – derfor kan den 
forekomme lidt anderledes at bide i (men 
sikkert sundere). De fleste varianter er  
glutenfrie - men absolut ikke sukkerfrie. 
Kakaoandelen er 70% i de mørkeste varianter. 
Vivani-chokoladen kan købes i Audonicons 
bogsalg eller i Helsekosten i Adelgade.
Kilde: vivani-schokolade.de

Rådhus	til	300	millioner
Hvad er det, de bygger? De fleste har nok hørt 
det: Skanderborg kommune bygger nyt rådhus, 
ny politistation og en dobbelt sportshal på 
arealet på den anden side af Frueringsvej, det 
som kaldes fælleden. Byggeriet er resultatet af 
en arkitektkonkurrence, se næste spalte.

Prisrammen for det nye byggeri er 300 millioner 
kroner. Det er cirka 10000 kroner pr. skatteyder 
i kommunen. Behovet for denne udskrivning er 
især en følge af den såkaldte strukturreform i 
2006, der førte til en tredobling af kommunens 
indbyggertal ved indlemmelse af tre 
nabokommuner (Ry, Galten, Hørning).

Og hvad betyder det så for os? Ja, på den 
positive side får skolen, børnehuset og 
Audonikon et unikt ”udstillingsvindue” mod et 
område, hvor der dagligt færdes over tusind 
mennesker. Men alle disse mennesker kan også 
frygtes at skabe trafikkaos i området. Flyveren 
vil forsøge at følge udviklingen!     Kilde: Stiften.dk

Ugens	Citat:		”Man kan tale tusind gange 
så længe om en halv sandhed som om en hel”  
Piet Hein, ”Geniale gruk” 

                         

Rudolf Steiner som lærer!

Hvordan var Steiner
Hvordan var hans egen metode i praksis? Hér 
følger en beretning fra en kvinde, der som ung 
blev undervist af Steiner. Hun var med til at 
udvikle den helt nye kunstart eurytmi...

”Jeg må her indskyde en bemærkning, som 
kaster lys o
fremgangsmåde. Han har engang senere givet 
os en vidunderlig forklaring på ordet 
’undervise’ (unterrichten). At ’under
betyder: Der bliver vist noget, noget bliver ledt 
i den rette retning 
skolen bliver undervist. Professoren på 
universitetet lærer fra sig, docerer. Hér blev 
jeg undervist som et barn. Barnet fik at vide, 
at det skulle øve, hele tiden øve sig (godt et 
halvt år tog disse forberedelser), og efter
hånden blev færdigheder vakt til 
overfladen, færdigheder, som i lang tid ikke 
nåede bevidstheden, men så at sige gik i kødet 
og i blodet. Dette (eurytmien) skulle jo opleves 
og udøves, ikke bare vides. Det gjorde man 
bedre, hvis ikke hovedet ikke kom imellem, og 
ved bare hele t
føler du egentlig? Dette at spørge hjertet, at 
lade al viden og erkendelse stige op fra sit 
indre, har Steiner sat som grundfordring for 
ethvert eurytmisk
viden, der kun findes i hjernen, nytter slet ik
først må hjertet ane og erkende, derpå kan og 
skal det stige op i hovedet og dér blive klar 
bevidsthed. Senere sagde han engang: De gør 
det helt rigtigt, men det er ikke nok. De må 
vide nøjagtig, hvordan De gør, De må jo også 
kunne forklare Deres eleve
Lory Maier
i ”Wir erlebten Rudolf Steiner“, antologi.  
oversættelse, let forkortet
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I sultanens palads

GådeN: To(G) veninder
Du bor i Hørning. Du har to veninder, én i 
Skanderborg og én i Århus. Du har intet ur. 
Hver søndag går du ned på stationen på et 
tilfældigt tidspunkt..Toget til Skanderborg 
kører én gang i timen, og det gør toget til 
Århus også. Du tager det tog, der komme
først af de to, og besøger den veninde, hvis  
by, toget kører til. En dag ringer veninden i 
Skanderborg og siger ”hvorfor besøger du 
aldrig mig?”  Når du tænker over det, har du 
faktisk også besøgt Århus
10 gange
Svar senest fredag kl. 15, hvis du vil være med.

Sidste uges løsning: 
vagterne går ind i skuret. Efter cirka 4½ minut 
vender du om, og når vagterne kommer ud, 
lader du, som om du kommer gående fra 

Vinder

NYE NABOER

Steinerdreng	og	toparkitekt
Det nye byggeri er resultat af en 
arkitektkonkurrence, som blev vundet af et 
konsortium med bla. det kendte Århus-
arkitektfirma Schmidt, Hammer og Lassen.

Dette firma blev stiftet i 1986 af bla. Morten 
Schmidt, som er tidligere elev på Rudolf 
Steiner-skolen i Århus (Sydskolen) fra 1966 
til 1978. På Vidarskolens hjemmeside er der 
en artikel om/med Morten Schmidt, hvor han 
ser den undervisning, han som barn og ung 
fik på Steinerskolen, som baggrund for  sine 
evner som arkitekt som voksen. Han mener, 
at arkitekt er det job, der passer allerbedst til 
de færdigheder, man får på steinerskolen. 
Morten Schmidt hævder videre, at steiner-
elever lynhurtigt bliver de dygtigste elever på 
arkitektskolen, som han er (eller var) 
tilknyttet som censor (artiklen er fra 2000). 

Jeg kunne så ønske, at noget af Steiners 
skønhedsideal også var fulgt med ind i 
arkitektbranchen. Trods plakatmalerens 
anstrengelser med bløde pastelfarver 
fornemmer man på billedet ovenfor, at det 
nye byggeri stilmæssigt  læner sig op ad 
halvfjerdsernes brutalisme. En tendens, der 
har været fremherskende siden år 2000, da 
den (meget firkantede) ”sorte diamant” i 
København blev skabt, netop af firmaet 
Schmidt, Hammer og Lassen.

Kilder: Vidarskolen.dk,  shl.dk.  Tak til Karin Ahlgren

En kæmpemæssig kran –

noget at følge med i for 

børn og voksne

                       

Rudolf Steiner som lærer!

Hvordan var Steiner egentlig selv som lærer? 
Hvordan var hans egen metode i praksis? Hér 
følger en beretning fra en kvinde, der som ung 
blev undervist af Steiner. Hun var med til at 
udvikle den helt nye kunstart eurytmi...

”Jeg må her indskyde en bemærkning, som 
kaster lys over Rudolf Steiners pædagogiske 
fremgangsmåde. Han har engang senere givet 
os en vidunderlig forklaring på ordet 
’undervise’ (unterrichten). At ’under-vise’ 
betyder: Der bliver vist noget, noget bliver ledt 
i den rette retning - under overfladen. Børn i 

olen bliver undervist. Professoren på 
universitetet lærer fra sig, docerer. Hér blev 
jeg undervist som et barn. Barnet fik at vide, 
at det skulle øve, hele tiden øve sig (godt et 
halvt år tog disse forberedelser), og efter-
hånden blev færdigheder vakt til live under 
overfladen, færdigheder, som i lang tid ikke 
nåede bevidstheden, men så at sige gik i kødet 
og i blodet. Dette (eurytmien) skulle jo opleves 
og udøves, ikke bare vides. Det gjorde man 
bedre, hvis ikke hovedet ikke kom imellem, og 
ved bare hele tiden at spørge hjertet: Hvad 
føler du egentlig? Dette at spørge hjertet, at 
lade al viden og erkendelse stige op fra sit 
indre, har Steiner sat som grundfordring for 
ethvert eurytmisk-kunstnerisk arbejde. Den 
viden, der kun findes i hjernen, nytter slet ikke, 
først må hjertet ane og erkende, derpå kan og 
skal det stige op i hovedet og dér blive klar 
bevidsthed. Senere sagde han engang: De gør 
det helt rigtigt, men det er ikke nok. De må 
vide nøjagtig, hvordan De gør, De må jo også 
kunne forklare Deres elever det.”                  
Lory Maier-Smits: Die Anfänge der Eurytmie,   
i ”Wir erlebten Rudolf Steiner“, antologi.  Min 
oversættelse, let forkortet
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GådeN: To(G) veninder
Du bor i Hørning. Du har to veninder, én i 
Skanderborg og én i Århus. Du har intet ur. 
Hver søndag går du ned på stationen på et 
tilfældigt tidspunkt..Toget til Skanderborg 
kører én gang i timen, og det gør toget til 
Århus også. Du tager det tog, der kommer 
først af de to, og besøger den veninde, hvis  
by, toget kører til. En dag ringer veninden i 
Skanderborg og siger ”hvorfor besøger du 
aldrig mig?”  Når du tænker over det, har du 
faktisk også besøgt Århus-veninden 9 ud af 
10 gange. Hvordan går det til?
Svar senest fredag kl. 15, hvis du vil være med.                                  

Sidste uges løsning: Du LØBER ud på broen, når 
vagterne går ind i skuret. Efter cirka 4½ minut 
vender du om, og når vagterne kommer ud, 
lader du, som om du kommer gående fra vest!   

Vinder:  Sofia, 8 kl. - IGEN!



DEADLINE: Har du noget til flyveren, send det senest søndag 15.00 til 

som hænger ved lærerværelset på skolen  

solformørkelse

Der bliver solformørkelse på næste fredag d. 20.3 i 
tidsrummet mellem 09.40 og 12. Tænker det er en 
ide at give børnene 
den dag. De kan købes ved optikere for en 20'er. 
Almindelige solbriller duer ikke. 
http://viden
solformorkelse
/Bodil, forælder i  bhvkl. + 4.  

GLADE og nysgerrige

3 friske Babuska
sker der mon på fredagsmarkedet? Det er Kasper, 
Marius og Frida (nå ja, 
bedst om sine egne grise!)

Fortælledagen på Audonicon
Velkommen til det sidste arrangement i 
vinterhalvåret 2014/15 i rammen af fortælledag på 
Audonicon. Det er lørdag den 21. marts kl. 16.

Påsken er lige om hjørnet og i 
sammenhæng vækkes "l
Tornerose

Her en kort omtale:

Efter uddrivelsen fra paradiset, holder Adam sig til 
det håb han har fået med sig, nemlig at Skaberen 
vil vise ham og menneskeslægten barmhjertighed 
på et eller andet tids

Træt af dage sender han sin søn Seth til keruben 
der vogter paradisets port for at minde ham om 
det barmhjertigheds løfte. Keruben lader Seth se 
ind i fremtiden, og viser ham hvorledes denne 
barmhjertighed kommer til at blive fuldbyrdet. 
Han ser hvo
grobund på hvilken menneskesønnen indfrier 
løftet.

Kilde: Henning Fredrik Feilberg 1831
forfatter og folkemindeforsker

Ligeledes vil Selma Lagerlöfs (1858
"I templet" ryste søvnen af sig.

Der komme
som den ene og anden har gjort i bardommens 
dage, hvor man med forældrene var steder som 
ikke sagde en ret meget lige bortset fra… Tja, 
Selma Lagerlöf skildre
oplevelse som Jesus havde som 12 
Jerusalem.
drengen
undersøge nærmere på egen hånd.

Fri Entre.

Ugens flyverprofil

Navn:	Sofia Maria	Nejsum	Madsen

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg går i 8. klasse

Hvor	og	hvornår	er	du	født? Jeg	er	født	
derhjemme	den	20.	februar	2001

Hvor	bor	du	nu?	Jeg bor på Vesterskovvej i
Skanderborg

Hvad	er	din	livret?	Min	fars	bøf	med	løg.

Yndlingsmusik?	Lukas	Graham.

Yndlingsbog: "If	I	stay"	og	"En	flænge	i	
himlen".

Yndlingsfilm:		Jeg	kan	rigtig	godt	lide	
"Letters	to	Juliet"	og	"En	flænge	i	himlen"	og	
"Twilight-serien".

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	ved	om	dig:	
Jeg skal på tre ugers sprogkursus i 
sommerferien på Michael Hall i England.

Har	du	en	hobby?  Jeg kan lide at synge, 
male/tegne, læse og lave forskelligt hånd-
arbejde. Jeg går til kirkekor i Skanderup Kirke.

Yndlingsleg	/-spil?		Sequence	og	kortspil.

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?  At vi 
laver meget som klasse sammen med skolens 
andre klasser.

Og	det	værste?	Det	ved	jeg	ikke	- er	der	
noget?

Hvis	du	måtte	få	en	gratis	rejse	med	
fællesflyveren,	hvor	skulle	den	så	gå	hen?	
Australien	eller	New	York.

Har	du	et	yndlingssted på	skolen?	Den 
liggende træstamme bag skolen.

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	gerne	vil	
dele?	Jeg har lige været med i Ungdoms-
skolens opførelse af "Aladdin" som musical -
det var sjovt og helt anderledes, end da vi (7. 
og 8. klasse) spillede "Aladdin" som skuespil i 
efteråret.

Sofia	er	desuden	meget	heldig	– hun	har	
lige	vundet	flyvergåden	for	2.	gang i	rap!		

  

ÅRSMØDER! Skolen og skoleforeningen 
holder årsmøde onsdag den 25. marts. 
Regnskab og budget ligger på hjemmesiden.

Morgensang	næste	uge:
” Grals-kanon”

Audonicon

Lørdag den 21
se omtale andetsteds på siden!

Torsdag den 26. marts kl. 19:30
Tannhäuser
ved henvendelse til Audonicons kontor på tlf. 
8652 4755. Pris: 100 kr. + gebyr

Norden i Goetheanum
Sommerkonference 
For mere information og tilmelding, se
www.goetheanum.org/Norden.6740.0.html

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
fredag 10-14 . Se 

HUSK Øko
mellem salen og børnehuset

11. og 12.
Det såkaldte 11.12.
slutningen af Steinerskolen
ønske om statstilskud til 11. og 12.  klasse for 
politikerne på Christiansborg, hvor det nu er 
under politisk behandling. Lykkes det, vil det 
have særdeles positiv indflydelse på skolernes 
økonomi og muligheder!                         
Kilde: Nyhedsbrev, Steinerskolerne.dk

-------------------------------------------------------------

Find	dine	passioner
Kom ud af hamsterhjulet og bliv den 
bedste udgave af DIG gennem den nye tids 
selvledelse!

Søndag  d. 26/4

Tilmelding 
sms 25776774. Se direktoer

Sted: Audonicon. Pris
Mulighed for køb af frokost (øko/veg.)

-------------------------------------------------------------

Veje	til	personligt	lederskab
livsmestring

Livshistorien som lederskabets udspring

21. og 22. marts 2015

Undervisere
Læs mere på
efteruddannelse

oget til flyveren, send det senest søndag 15.00 til Bahnson@privat.dk - eller

t på skolen     Ansvarshavende redaktør:  Stig Bredholt Bahnson,

solformørkelse

Der bliver solformørkelse på næste fredag d. 20.3 i 
tidsrummet mellem 09.40 og 12. Tænker det er en 
ide at give børnene beskyttelsesbriller med i skole 
den dag. De kan købes ved optikere for en 20'er. 

mindelige solbriller duer ikke. Se evt. dette link: 
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/ 
solformorkelse-2015-bliver-den-vildeste-i-mange-ar  
/Bodil, forælder i  bhvkl. + 4.  

GLADE og nysgerrige

3 friske Babuska-børn kigger over hegnet – hvad 
sker der mon på fredagsmarkedet? Det er Kasper, 
Marius og Frida (nå ja, man siger jo, at  soen synes 
bedst om sine egne grise!)

Fortælledagen på Audonicon
Velkommen til det sidste arrangement i 
vinterhalvåret 2014/15 i rammen af fortælledag på 
Audonicon. Det er lørdag den 21. marts kl. 16.

Påsken er lige om hjørnet og i denne 
sammenhæng vækkes "legenden om korset "af 
Tornerosesøvnen.

Her en kort omtale:

Efter uddrivelsen fra paradiset, holder Adam sig til 
det håb han har fået med sig, nemlig at Skaberen 
vil vise ham og menneskeslægten barmhjertighed 
på et eller andet tidspunkt.

Træt af dage sender han sin søn Seth til keruben 
der vogter paradisets port for at minde ham om 
det barmhjertigheds løfte. Keruben lader Seth se 
ind i fremtiden, og viser ham hvorledes denne 
barmhjertighed kommer til at blive fuldbyrdet. 
Han ser hvorledes hans far Adam blive den 
grobund på hvilken menneskesønnen indfrier 
løftet.

Kilde: Henning Fredrik Feilberg 1831-1921, præst, 
forfatter og folkemindeforsker

Ligeledes vil Selma Lagerlöfs (1858- 1940) legende 
"I templet" ryste søvnen af sig.

Der kommer vi til at opleve erfaringer af en art, 
som den ene og anden har gjort i bardommens 
dage, hvor man med forældrene var steder som 
ikke sagde en ret meget lige bortset fra… Tja, 
Selma Lagerlöf skildrer på mesterlig måde den 
oplevelse som Jesus havde som 12 årig i templet i 
Jerusalem. Der var 3 steder, der havde vakt 
drengens opmærksomhed og som han måtte 
undersøge nærmere på egen hånd.

Fri Entre.   Vel mødt, Margit Andersson

Audonicon-arrangementER:

Lørdag den 21. marts, 16:00:  Fortælledagen, 
andetsteds på siden!

Torsdag den 26. marts kl. 19:30:  Operaen 
Tannhäuser Billetter kan købes på Billetnet og 
ved henvendelse til Audonicons kontor på tlf. 
8652 4755. Pris: 100 kr. + gebyr (ikke-medl.). 

Norden i Goetheanum- Goetheanum i Norden
Sommerkonference – 30. juli – 2. august 2015
For mere information og tilmelding, se
www.goetheanum.org/Norden.6740.0.html

Audonicons bogsalg
Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13-16, 

14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

HUSK Øko-marked hver fredag
mellem salen og børnehuset.

11. og 12.-klasser på borgen
Det såkaldte 11.12.-udvalg under sammen-
slutningen af Steinerskolen har fremlagt deres 
ønske om statstilskud til 11. og 12.  klasse for 
politikerne på Christiansborg, hvor det nu er 
under politisk behandling. Lykkes det, vil det 
have særdeles positiv indflydelse på skolernes 
økonomi og muligheder!                                
Kilde: Nyhedsbrev, Steinerskolerne.dk

-------------------------------------------------------------

Find	dine	passioner
Kom ud af hamsterhjulet og bliv den 
bedste udgave af DIG gennem den nye tids 
selvledelse!

Søndag  d. 26/4--2015 kl.9.30-16.30.

Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller pr. 
sms 25776774. Se direktoer-dating.dk.

Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. 
Mulighed for køb af frokost (øko/veg.)

-------------------------------------------------------------

Veje	til	personligt	lederskab og	
livsmestring

Livshistorien som lederskabets udspring

21. og 22. marts 2015

Undervisere:  Lotte Juul Lauesen og Tina Lauritsen    
Læs mere på: www.tinalauritsen.dk/kurser-
efteruddannelse

eller smid det i POSTkasseN, 

Stig Bredholt Bahnson, 61331549


