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Waldorfskole…?

Skolelørdag
SkolelørdagE (2)

I andre lande hedder det
ikke Steinerskoler, men
waldorfskoler. Jamen, er
waldorf ikke en salat..?
Lidt historie og lidt om
waldorf-navnet!

Freie Waldorfschule I Stuttgart er ur-moderen til alle Steinereller Waldorfskoler I hele verden. Den er grundlagt 1919, og
efter sigende hersker der
d stadig en særlig ånd på skolen.
WALLDORF hedder en lille by i det
Buste af J.J. Astor foran
nordlige Baden-Württenberg, ikke så
Astorhaus i Walldorf.
forfærdelig langt fra Stuttgart, hvor den
Nedenfor
en
pakke
første Waldorfskole blev startet i 1919.
Waldorf-cigaretter. I 1919
Men vi skal først cirka 150 år længere
så man ikke noget forkert i
tilbage i tiden. Da fødtes nemlig en dreng i
at opkalde en skole efter
Walldorf, der kom til at gøre byens navn
en cigaretfabrik!
berømt. Johann Jacob Astor hed han. Han
var søn af en slagter, og en tid lang boede
han i England, hvor han fremstillede
musikinstrumenter sammen med sin bror.
Men det var først efter, at han var
udvandret til USA, at han blev kendt. Han
slog sig på pelshandel. Ved at udføre
Waldorfsalat
pelsværk via Canada omgik han det britiske
toldsystem, og han var snart Amerikas Waldorfsalaten er opfundet af Oscar
Waldorf
i
største pelshandler. Senere grundlagde han Tschirky, køkkenchef på Waldorf-hotellet
en bydel i New York kaldet Astoria, og New York, omkring 1896. I den oprindelige
tjente
endnu
flere
penge
på opskrift indgik der dog ikke valnødder. Hér
ejendomsspekulation og opiumshandel! er salaten, som vi plejer at lave den:
Ved sin død i 1848 var han formentlig Syrlige æbler, vindruer og bladselleri skæres
USA’s rigeste mand. I hans fødeby Walldorf i stykker. Et passende antal valnødder
var man stolt af ham, og for penge, Astor knækkes, og kernerne hakkes, dog ikke fint.
skænkede byen, byggedes et børnehjem,
1 til 2 dl piskefløde piskes, og frugt og
kaldet Astorhaus. Hans efterkommere var
nødder vendes forsigtigt i. forholdet mellem
også stolte af deres rødder, og brugte
fløde
flødeskum
og frugt skal være som i en god
”Waldorf” som mellemnavn. I 1893 åbnede
frugtsalat. Salaten stilles køligt, og pyntes
en af hans efterkommere, William Waldorf
med halve valnøddekerner inden servering.
Astor, det første Waldorf-hotel (senere
God som tilbehør til kødretter, for eksempel
e
Waldorf-Astoria) på det sted i New York,
af svin og lam.
hvor Empire State Building i dag ligger.
Senere måtte det så flytte, men det er stadig Rudolf Steiner og Emil Molt grundlagde ”Freie
Waldorfschule” i Stuttgart. Molt så i Steiners
et af New Yorks kendteste hoteller.
Da den tobakshandleruddannede Emil Molt
fra Stuttgart i 1909 grundlagde sin cigaretfabrik, valgte han navnet Waldorf-Astoria,
ligesom hotellet, men måske også med
tanke på sin landsmand Johann Astor. 10 år
senere var han så med til, sammen med
Rudolf Steiner og andre, at grundlægge en
skole for arbejderne på fabrikken og deres
børn. Og skolen kom så til at hedde ”den
frie Waldorfskole” efter fabrikken. Senere
er navnet internationalt kommet til at
betegne det, vi kender som en steinerskole!
I en senere flyver kommer der mere om,
hvordan den første waldorfskole blev til!
………………………..

af Iben Munk

Selvom lærerne selvfølgelig også holder af at
have fri en hel week
week-end, sætter vi stor pris
på vores skolelørdage. Det er altid en stor
glæde at optræde med børnene og mærke
deres begejstring og glæde over at skulle vise
deres kunnen frem. Som regel ligger der
mange timers øvelse og gentagelse før sådan
en månedsfest og der indtræder en helt
særlig forventningsglæde hos børnene, når
de skal optræde for deres forældre.

tanker muligheden for at give sine arbejdere og
deres børn en sund, helhedsorienteret livsholdn i den kaotiske tid efter 1. verdenskrig.
holdning

I sultanens palads

Kilder til denne side: Dr. Herbert Hahn: „Die Geburt
der Waldorfschule…“ samt de.wikipedia.com

Ved de ffleste af årets skolelørdage møder
eleverne op til hovedfag kl 8.00. Disse
lørdage bestræber vi os for at kunne tilbyde
forældrene et foredrag eller en workshop
med et pædagogisk tema, imens børnene
har undervisning. Dette for at give
forældrene en mulighed for at tilegne sig en
større og større forståelse for den
pædagogik deres børn møder i skoledagen.
Har man særlige ønsker til sådan et
lørdagsforedrag, er man velkommen til at
henvende sig til mig.
Til sidst vil jeg bare minde om, at børnene
selvfølgelig har mødepligt disse lørdage.
Desværre oplever vi ind i mellem et stort
fravær og det er synd for både det
fraværende barn der ikke oplever
klassefællesskabet på scenen, men også for
resten af klassen, der måske pludselig
mangler en vigtig rolle i d
det skuespil de skal
fremføre.
fremføre...

GådeN
GådeN: kommoden…
Hans-Peter
Peter v ar en gammel jyde, der var
kommet lidt til penge. Så skulle det være lidt
fint, så han begyndte at samle på antikvi
antikviteter. Men det skulle jo heller ikke koste for
meget, så han kørte rundt til de lokale
marskandisere for at se, om han kunne gø
gøre
et kup. Så en dag hos en marskandiser så han
en ægte gammel Chippendale
Chippendale-kommode.
Han kunne næsten ikke tro sine egne øjne –
den måtte være mange tusinde kroner værd!
Men nu var han jo bondesnu, så han lod som
ingenting, og sagde: ”Jeg har egentlig ikke
brug for den dér kommode, man jeg mangler
noget pindebrænde, så jeg vil gi dig en
halvtredser for den!” Marskandiseren sagde
”100 kr”. De enedes om 80 kr, men så skulle
Hans-Peter
Peter også få den leveret næste dag.
Næste dag ringede det på Hans-Peters dør.
Udenfor
enfor stod marskandiseren uden kommo
kommode, men med en stor sæk
sæk. Hvorfor det?
Svar senest fre
fredag kl. 15, hvis du vil være med!
Sidste uges løsning: Din kollega kører den
gamle dame på sygehuset i lastbilen og
dernæst hjem. Du bliver hos din kæreste og
venter på bussen
bussen! 

Vinder
Vinder: Sebastian, 3kl + Mourits D.

Ugens flyverprofil

Navn: Clara Elena Lysebjerg Lund
Hvad laver du på skolen? Jeg flyttede skole
i 1.kl og går i 4. kl. nu. Jeg har en lillesøster,
Regina, i børnehaveklassen.
Hvor og hvornår er du født? 11. juli 2004
på Silkeborg Sygehus

Mutter courage
Fredag og lørdag har overskolens elever opført
”Mutter Courage” af Bertolt Brecht, som de har
indsstuderet på kun 10 dage. En superflot
præstation. Nogle af skuespillerne skiftede
skift
hårfarve i løbet af stykket, bemærkede et yngre
medlem af publikum bagefter!  Jeg hæftede
mig nu mere ved de unge
un
skuespilleres
dygtighed og frimodighed til at stå frem foran
publikum med skuespil og solosang - og hvor de
dog sang godt! Der lurer bestemt en karriere i
brystet på flere af dem! Hvad selv stykket angik,
så var det ubarmhjertigheden og meningsmenings
løsheden i (krigs)tilværelsen, der blev skildret
gennem den opportunistiske
opportunist
marketenderske
Mutter Courages oplevelser.
oplevel
Budskabet stod for
mig mere nuanceret og universelt end de
marxistiske udsagn i Brechts ”Laser og pjalter”.

Audonicon
Audonicon-arrangementER:

En stor buket roser
r
til holdet og de entusiastiske
lærere, som har slidt i det med stykket! /red.

Hvor bor du nu? Jeg bor tæt på Svejstrup
mellem Skanderborg og Ry
Hvad er din livret? Stjerneskud
OBS: Børn har gratis entré til koncerten!

Yndlingsmusik? Taylor Swift
Yndlingsbog: Harry Potter-serien

FONDSØGER SØGES

Yndlingsfilm: Bugsy Malone

Til fornyelse af skolens og
SFOens legeplads,
og til opdatering af
undervisningsmaterialer,

Hvad er/var dit yndlingsfag i
skolen? Geografi og håndarbejde
Har du en hobby eller sport? Læse bøger,
ridning, spejder og svømning
Yndlingsleg /-spil? Rommy og Matador.
Hvad er det bedste ved stedet hér? Alt!
Måden vi lærer på, timerne, vennerne,
legepladsen - det hele!
Og det værste? Kan ikke hitte på noget!
Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Til Italien.

Forårsblomster af Malte. Samme teknik som
Agnethes billede i sidste nummer.

karikaturer
Under en tegneperiode i 2. videregående for
nylig prøvede eleverne også karikaturen af som
kunstnerisk udtryksform. Det kom der mange
godee og sjove tegninger ud af. Herunder
He
er
gengivet et par herlige eksempler:

Har du et yndlingssted? Klasseværelset!

SØGES PENGE
*

Vi søger en eller flere forældre,
som har
LYST OG KENDSKAB TIL
FUNDRAISING

*

Der ligger allerede hele planer
for dele af legepladsens
udbygning.

*

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

HENVENDELSE TIL KONTORET

Magi i luften

Mangler du underholdning til en festlig
lejlighed, så tilbyder jeg at komme og trylle
for jer. F.eks. til børnefødselsdagen eller
konfirmationen. Mvh. Markus Eeg, 2 vg.
For nærmere aftale
Ring eller skriv: 2048 1768 eller
markuseeg@gmail.com.

Øverst: Markus,
Markus tegnet af Freja og Marie, tegnet
af Maria. Nedenfor Levi,
Levi tegnet af Linette. Disse
og mange andre tegninger hænger lige nu på
overskolegangen. Gå over og kik, hvis du har tid!

Morgensang næste uge:

”Storken sidder på bondens
tag”

STILLINGSOPSLAG, pædagog:
På Solhjems børnehaveafdeling søger vi
barselsvikar fra August 2015
Se vores hjemmeside:
www.solhjem-aarhus.dk
Ansøgningsfristen er 24. april 2015.
Ansøgningen sendes til: Solhjem Rudolf
Steiner Børnehave & Vuggestue
Strandvejen 96, 8000 Århus C.
Mrk. Ansøgning

Masker, Mennesker og
Modsætninger
Fyraftensforedrag
om samarbejde
.
mellem forskellige typer
Godsbanen i Aarhus d. 4. maj 2015

Relationskompetence og
samtalens kunst

2 dages basiskursus for pædagoger og
lærere Silkeborg d. 6. og 7. maj 2015

Ny efteruddannelse til efteråret:
Samtalepraktiker i det
pædagogiske arbejde
Kursusrække samt træningsforløb

Lauesen og Lauritsen
Lotte Juul Lauesen
www.inter
www.inter-mezzo.dk
Tlf. 30270799

Tina Laurit
Lauritsen
www.tinalauritsen.dk
Tlf. 50504816

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

