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Påskedage
Påsken er kristendommens vigtig
vigtigste højtid,
med suverænt flest helligdage. Nogle af dem
har sære na
navne – ikke mindst på andre sprog!

Nikoline og

Langfredag Det er klart, at dagen har været
forfærdelig lang for Jesus på korset, og for de
sørgende disciple. På tysk hedder dagen
”Karfreitag”, klage
klage-fredag. Men englænderne
siger ”Good
Good Friday”. Hvad? En god fredag???
Forklaringen er, at ordet ”good” hér har en
ældre betyd
betydning, som er beslægtet med
”God”. Altså hellig fredag, ikke god fredag.

Rune har

60 km
Til skole
En tirsdag eftermiddag snakker jeg med
Nikoline og Rune, to elever i 2. videregående,
den ældste klasse på steinerskolen lige nu.
De bor begge to i Børkop sydøst for Vejle. Har
de så kendt hinanden altid? Begge: Vi har
kendt hinanden i 3 år. Vi har gået i samme
klasse på steinerskolen i Vejle fra 7. – 9. klasse.
Fra Børkop og hertil er der 60 km. Hvor sover
I egentlig? Nikoline (griner): Det er lidt
forskelligt… (grin) For det meste i min seng
hjemme i Børkop.
Så I tar frem og tilbage hver dag? Rune: Jeg
tar to busser og to tog hver vej.
Hvor lang tid tar det? R: Om morgenen tar
det halvanden time. Når jeg skal hjem tar det
lidt længere tid. N: Det samme, vi tar tog og
bus sammen.
Hvorfor gør I det? ville det ikke være
nemmere at gå på gymnasiet i Vejle eller
sådan noget? R: Det havde jeg også overvejet.
Men jeg synes bare, det er en helt vildt god
skole hér. Gode lærere... N: Altså, det var mine
forældre, der satte mig i steinerskolen, fordi én
af mine små søskende skulle starte... Og jeg
synes, det lød spændende med alt det kreative.
Og den anderledes indlæring. Og så I
overskolen.. der var jeg blevet så glad for det,
så ville jeg gerne blive ved. Og det kunne man
ikke i Vejle.
Så fandt I selv ud af, at man kunne fortsætte
hér i Skanderborg? Begge: Ja! N: Jeg har en
ven, Kristian, der startede heroppe, i første
videregående.

Ugens Citat:

”På oliebjerget bad han
til faderen: Fader, hvis det er muligt, lad
denne kalk gå mig forbi. Ånden er villig,
men kødet er skrøbeligt. Din vilje ske”
G. B. Martini: ”In monti olivetti” . Jf. Lukas 22.42
og Markus 14.35-38

Er der flere end jer to, der pendler langt væk
fra? Ja, der er Mai fra Horsens, og Lucas fra
Vejle. Og Maria og Anne fra Silkeborg.
Er der aldrig blevet tænkt på at lave en
kostafdeling – et kollektiv eller lignende, hvor
I kunne overnatte (ligesom de har på Odder
Gymnasium, for eleverne fra Samsø)? R: Det
har jeg aldrig hørt - det kunne ellers være en
fed idé.
idé N: Det største problem ved at bo langt
væk er prisen på transport.
K I udnytte tiden i toget? Begge: Ja, vi laver
Kan
lektier og snakker.
snakke
E der også fordele ved det at gå i skole langt
Er
hjemmefra? N: Ja, man får en omgangskreds
der er
e spredt over et stort område. R: Og man
gider det virkelig - ellers gjorde man det ikke!!
Tak til Nikoline
N
og Rune samt til Linea H. for hjælp

Morgensang næste uge:
” Påskeblomst”

Påskefest!
HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKOLENS
PÅSKEFEST LØRDAG D. 28. MARTS
IDAGENS
sultanensPROGRAM:
palads

8.05
Morgensang i salen
8.15 – 10 Hovedfag /forældreforedrag
10 – 10.15 Frikvarter
10.15 – 11 Månedsfest i salen
11 – 12
Frokostcafé

Skærtorsdag betyder renselses- torsdag, fordi
Jesus vaskede sine disciples ffødder. På
engelsk kendes også ”S
”Sheer Thursday”, men
det almindelige ord er Maundy Thursday,
efter et fransk ord, der betyder ”bud”. Jesus
bød os denne dag, at vi skal elsk
elske hinanden.
På tysk hedder skærtorsdag Gründonnerstag
(ingen véd rigtig hvorfor)
hvorfor), og på hollandsk
Witte Donderdag
Donderdag. På dansk har vi en hvide
tirsdag, og en aske
askeonsdag. Er det så dagene
før skærtordag? Nix, det er dagene efter
fastelavnsmandag. Askeonsdag smed
præsten før i tiden aske i hovedet på
kirkegængerne, for at minde dem om deres
forgængelighed. Så ku
kunne de lære det!
I trosbekendelsen kan man finde et sjovt
fænomen, der har med påsken at gøre
gøre. Der
står jo om Jesus
Jesus: ”korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på trediedagen
opstanden fra de døde”… Men hov, fra
fredag til søndag morgen (hvor Jesus opstod)
er derr da højst 2 dage! Fænomenet hedder
inklusiv tælling
tælling, og betyder, at man tæller
”fredag – lørdag – søndag” = 3 dage. Det var
almindeli
almindeligt før i tiden, og kendes også fra
udtrykket: ”i dag otte dage” (dvs. om en uge).

Kilder: Wikipedia. Claus Tøndering: Jul
Julius og Gregor

GådeN:
GådeN: hånd i hånd
Hr. og fru Jensen skal flyve med SAS til
Lissabon
abon og besøge deres datter, der er gift
med en portugiser
portugiser. Hr. Jensen er meget ræd
for at flyve, og vil kun med, hvis han kan
holde sin kone i hånden hele vejen. De bestil
bestiller to sæder ved siden af hinanden. Men da
de kommer ombord
ombord, viser det sig, at der er
sket en fejl, så de i stedet får sæde 12A og
14B, altså vinduespladsen på række 12, og
midterpladsen på række 14. Hr. Jensen bliver
bleg, men det viser sig, at de alligevel kan
holde hånd hele vejen. Hvordan går det til?

Svar senest fredag kl. 15, hvis du vil være med.
Sidste uges løsning: Toget til Skanderborg går
seks minutter efter det til Århus, derfor vil du i ni
ud af ti tilfælde komme med toget til Århus, når
du kommer på et tilfældigt tidspunkt!

Vinder
Vinder: Desværre ingen rigtige svar 

Ugens flyverprofil

Audonicon
Audonicon-arrangementER:

EFTERLYSNING:
4. kl skal på vikingelejr sidst i maj måned, hvis
nogen har vikingetøj liggende fra tidligere
tidlig
ture,
vil vi gerne låne det. Hilsen
H
Karin

Årsmøder i aften
Årsmøde i Skoleforeningen og Rudolf
Rud
Steiner
Skolen, Skanderborg onsdag d. 25.03 kl. 19.00 –
22.00 i skolens musiklokale
Vel mødt Venlig hilsen Bestyrelserne

Skolens regnskab
Navn: Danielle I. Newlove Desort Sylla Jeg er blevet bedt om at præsentere skolens
regnskab på årsmødet i aften. En kedelig tjans,
tænker du måske, men denne gang er det også en
glædelig tjans. Skolens regnskab udviser nemlig
et bragende overskud på ikke mindre end
Hvor og hvornår er du født? Jeg blev født 29. 900.000 kroner. Skolens elevtal
elevt er i fremgang, og
oktober 1978 på Sankt Josephs Hospital, på gælden er ved at blive nedbragt. Alt i alt et
Nørrebro i KBH. Det særlige ved det hospital superflot resultat, som ikke mindst skyldes dygtig
er, at det var nonner der hjalp min mor ved ledelse og ansvarlighed hos alle.
alle Hør mere om
fødslen af både min storebror og mig :-)
dette på årsmødet, eller se udkast til årsregnskab
Hvor bor du nu? Vi bor i Hou, i en lærerbolig på hjemmesiden! (PS. At det hedder ”udkast”, er
mest formelt. Det
D er færdigt fra skolens og revisionens
til Egmonthøjskolen.
Hvad laver du på skolen? Den første halvdel
af dagen hjælper jeg hovedsageligt til i 3. kl.
Den anden halvdel er jeg i SFO.

Hvad er din livret? Helt klart årstidens
suppe.
Yndlingsmusik? Verdensmusik.
Yndlingsbog: Min pædagogiske lommebog
er; Hemmeligheden om menneskets
temperamenter af Rudolf Steiner. Min
feriebog er en ny bog af Paulo Cuelho.
Yndlingsfilm: Ashes and snow by Gregory
Colbert. Et ubeskriveligt mesterværk :-)
Hvad er der ikke mange, der ved om dig: At
jeg har rejst Jorden rundt med rygsæk i 8 år.
Har du en hobby? Alt kreativt med
hænderne, musik og naturen.
Yndlingsleg /-spil? RISK er mit yndlingsspil,
og jeg glæder mig til mine drenge er gamle
nok til det :-).
Hvad er det bedste ved stedet hér? Den
kreative undervisning fra lærerne. Søde og
engagerede kolleger og forældre. Glade og
søde børn.
Og det værste? At pædagogseminariet på
Audonicon lukkede.
Hvis du måtte få en gratis rejse med
fællesflyveren, hvor skulle den så gå hen?
Mexico, mi corazon:-)

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-medlemmer
medlemmer). Se omtale i FF nr. 26.

6 mandage 16.00: Kursus i eurytmi

hånd. Men da det ikke er godkendt af årsmødet, kan vi
ikke kalde det ”endeligt”)
”
Hilsen Stig B. Bahnson

Vi fortsætter den farverige rejse ind i
eurytmiens verden. Der vil også være øvelser
som sidst, der målrettet styrker de
sundhedsfr
sundhedsfremmende
kræfter.
Alle
er
velkomne!

fødselsdag
Den første flyver
udkom 22/3 2013.
Hér er et billede af
den. Flyveren blev
startet af Kirsten
Rowley. Flyverprofilen kom til i nr.
9 og har været med
lige siden! Susie var
den første profil.

På Audonicon, 6 mandage kl. 16 -17. Første
gang 13. april 2015, v/ Annette Fredslund.
Tilmelding : Tlf. 86 52 47 55 Audonicons kkontor
eller kontor@audonicon.dk
Pris : 250 kr. Indsættes på Audonicon´s konto
mærket ”Eurytmi”. 8401 – 4200061

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

HUSK Øko
Øko-marked hver fredag
mellem salen og børnehuset.

Hel
Helikopter-perspektiv
Det foregik fredag den 13. marts kl. 11.10. Solen
skinnede. Hele skolen var samlet i skolegården
foran helikopteren, skolens nye legeredskab. Iben
holdt en indvielsestale, hvorefter hun klippede
højtideligt snoren over. Der var kage til alle og
endelig kunne helikopteren tages i brug. /Bente

Find dine passioner

Søndag d. 26/4
26/4--2015 kl.9.30-16.30.
Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller
sms 25776774. Se direktoer-dating.dk.
Sted: Audonicon. Pris
Pris: 900 kroner.
Mulighed for køb af frokost (øko/veg.)

På billedet herunder
h
viser Aske fra 1. klasse, hvad
den også kan bruges til! (Foto red.)

Har du et yndlingssted på skolen? Ved
flyglet i Audonicons sal . Når vi allesammen,
både børn og kolleger mødes i SFO efter
skole og hygger:-)
Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
dele? At se tågen lette over Machu Picchu.
Samt at svømme på ryggen i en vulkan sø på
Isla de Pascua (påskeøen), og se op på alle
Moaierne. At rejse er at leve sagde H.C.
Andersen......gør det :-)
.

DEADLINE: Jeg tilstræber at medtage indlæg modtaget senest søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk
eller brug postkassen ved lærerværelset på skolen  Ansvarsh. Redaktør og udgiver: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

