for Skanderborgs antroposofiske institutioner 3. årgang Nr. 36 uge 23 3. juni 2015

Hvert år fejrer Højvangen sommerfest, og for hvert år bliver den større og
større. Som en del af Højvangenss nærmiljø var Steinerskolen og Babuska
også med til festen, der foregik i lørdags. Interview med
tovholder Maj Britt Schmidt fra skolens PR-udvalg.
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Tekst og foto: Red.

Maj Britt, hvad er sommerfesten egentlig
for noget? Sommerfesten er startet af
"projekt Højvangen", et boligsocialt arbejde,
med de to boligforeninger, der ligger her.
Sommerfesten er vokset og blevet et
tilløbsstykke,
med
alle
mulige
børneaktiviteter, og alle de institutioner, der
er her i Højvangen er repræsenterede. Derfor
skal vi selvfølgelig også være her.
Er det noget, du selv er med i på andre
måder end gennem steinerskolen? Ja, jeg er
mentor for en flygtningefamilie her på Paul la
Coursvej, en familie fra Sri Lanka. Og det jeg
været nogle år, og det er et meget givtigt
arbejde. Både for dem og for dig? Ja, det er
en familie, der har børn på samme alder som
os, de går i folkeskolen, og så finder jo ud af,
hvad de laver i den lokale folkeskole. Og vores
børn lærer, at man kan leve på mange
forskellige måder.
Hvad tænker du, steinerskolen og Babuska
får ud af at være med? Jeg tænker, at vi
skaber lidt mere åbenhed og synlighed, viser,
at vi er her i området Vi bidrager også med
et lille kreativt hjørne, hvor børnene kan
sidde og tegne lidt, lave en lille dukke, og
hvile benene.
Har der været mange interesserede forbi?
Der har været nogen, og vi har også nogen
store skilte med, så vi er blevet set!
Har det så været nogen, der var
interesserede i at høre om skolen og
Babuska, eller nogen, der blot ville hvile
benene? Det har både været nogen, der
kendte os i forvejen, der kom forbi og sagde
hej, der har været nogen, der har hørt om os,
og gerne ville vide mere, og så nogen, der
søgte efter børneinstitution til deres barn.

Har du så indtryk af, om de ved noget om os
allerede, eller hvilke forestillinger, de har?
Det er meget forskelligt.
forskelli Nogen véd slet ikke
noget men nogen ved faktisk også rigtig
noget,
meget. Der var for eksempel en studerende,
der havde skrevet
skr
speciale om Steiner...
Kan du fortælle lidt om, hvad I ellers laver i
PR
PR-udvalget?
Vi står for skolens brochurer, og
plakater, og noget af hjemmesiden.
hjemmesiden Og så de
her offentlige arrangementer: Noget
N
af
majfe
majfesten
og af basaren, rundvisning til "åben
skole". Men så rykker vi også nogen
n
gange ud,
og i år er vi så hér. Sidste år var kun Babuska
til sommerfesten, skolen var til "lys nat", men
i år druknede den lidt i regn og valgplakater,
så vi valgte at lægge indsatsen her, hvor der er
mange børnefamilier.
De som kommer hér, er det mest folk fra
området hér omkring Poul la Coursvej? Jeg
tror rygtet om sommerfesten har spredt sig til
hele Skanderborg og omegn. Der er også børn
fra de
d andre skoler i Skanderborg på scenen,
så deres forældre er her nok også.
Så vi kan altså komme ud til dem, der har
valgt en anden
and skole? Ja, vi kan vise, at vi er et
alternativ - men også bare vise, at vi er en
institution her i Højvangen, som gerne vil
bidrage
til denne
I sultanens
paladsher sommerfest.
Kan vi også tage noget med hjem, inspiration
af en eller anden form? Ja, hvordan man
sætter en bod op, så den ikke blæser væk…
(grin) Og at der nogen, der er nysgerrige, og
det altid er godt at have nogle kreative
akt
aktiviteter
at mødes omkring..
Måske lærer vi også noget om, hvor det er, vi
skal sætte ind med PR-arbejdet?
PR
Lige præcis,
det tænker jeg også.

Før der var noget, d
der hed Skanderborg, lå der
tre små landsbyer i området, hvor byen lig
ligger
idag, hver med deres kirke. De hed Skantorp
(=Skanderup
Skanderup), Vrold og Nyby. I valdemarstiden
(1100-tallet)
tallet) blev der bygget en kongelig borg
på en lille ø i søen. På den tid havde kongen
brug for
or borge rundt i landet, hvor han kunne
opholde sig, når han rejste rundt. Og hvor hans
lokale repræsentanter kunne sidde og sørge for
opkrævning
ævning af skatter og den slags. Borgen kom
til at hedde Skantorp borg efter den nærmeste
landsby, efterhånden blev de
det til Skander-borg.
Borge havde brug for forsyninger, og de skulle
skaffes lokalt. Ofte lå der en avlsgå
avlsgård ved siden
af borgen
borgen, men landskabsforhold kunne også
gøre,, at man lagde landbruget i en vis afstand. I
såå fald kaldte man det en lade
ladegård.
Skanderborg slot havde to ladegårde, som
endnu i dag findes, de hedder Edelsborg og
Mallinggård (bygningerne i dag er dog yngre).
For at skaffe plads til de to ladegårde nedlagde
man simpelthen landsbyerne Skanderup og
Nyby! De to landsbyer forsvandt omkring år
1550.
0. Skanderup kirke overlevede, fordi den i
stedet kom til at fungere som ssognekirke for
den lille by, der voksede op udenfor slottet.
Indbyggerrne var typisk ansatte på slottet,
handlende og håndværkere. Byen sluttede med
en vold mod nord, som stadig kan sés ovefor
Netto. Landsbykirke
Landsbykirken i Nyby blev revet ned, og
resterne findes under en græsmark ved
Mallinggår
Mallinggårdsvej. Da det meste af Skanderborg
slot blev revet ned i slut
slutningen af 1700-tallet
pga. den tiltagende centralisering af magten i
København
København, blev slotskirken sognekirke for
købstaden, og Skanderup kirke for landdistriktet. Denne opdeling har overlevet indtil
for fåå år siden, ja indtil 1963 var Skanderborg by
endda opdelt i to kommuner! Kilder: Danmarks
kirkerr bd. 32
32-33 (Nat.mus), D.s.d.encyklopædi

Gåden: Hotel-tyven
En rig dame kommer ind på et fint hotel og
bestiller et roligt værelse. Portieren giver
hende værelse 711 med ordene: ”Det er
meget fredeligt, der er kun enkeltværelser
med enlige gæster på hele etagen”. På vej
op ser hun et skilt: ”Pas på, hoteltyv på spil”.
Da hun lidt efter står og børster tænder på
sit værelse, banker det på døren. Inden hun
får svaret,
varet, går døren op. En mand kommer
ind, ser overrasket på hende og siger ”Åh,
undskyld, jeg er gået forkert. Mit værelse er
jo ved siden af
af”. Damen tænker sig lidt om,
og ringer så ned til receptionen og siger ”Jeg
tror jeg véd, hvordan hoteltyven ser ud
ud”.
Hvorfor gør hun det???
Svar senest mandag 8:30! Sidste uges
løsning: B var det rigtige svar på alle tre
spørgsmål. Vinder: Solvej, 3.kl.

Ugens flyverprofil

Guldkorn
uldkorn fra vuggestuen
Forleden viste 2-årige
2
Sigurd glædestrålende
en af de voksne et lille grønstribet ribs med
ordene: ”Se, det vokser og bliver til en
kæmpestor basketball”!
basketball
/Bente

Ugens Citat: ”Det ligger jo sikkert

nok i menneskets natur straks at
spørge efter ve
verdens begyndelse og
ende, efter hensigten med tilværelsen
og efter Guds væsen
væsen”
Rudolf Steiner
teiner, af forordet til ”Teosofi”

AUDONICON:
Find dine passioner
28/6 kl. 9.30
9.30-16.30 .
Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller sms
25776774. Se direktoer-dating.dk.
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Muli
Mulighed for
køb af frokost (80 kr
kr)

Navn: Rune Funch
Hvad laver du på skolen/Audonicon? Jeg
arbejder på kontoret på Audonicon og i bogsalget. Derudover er jeg vikar på skolen.

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

Hvor og hvornår er du født? På Rigshospitalet i København d. 23. oktober 1974.
Hvor bor du nu? Jeg bor i en lejlighed ude
på Boesvej nær Alken.

Farveblyanter sælges
Sommerfest: Som nævnt på forsiden

havde skolen
s
og Babuska en fælles bod ved
sommerfesten i Højvangen. Der blev svaret på
spørgsmål og fortalt om begge stederne.
Hvad er din livret? Jeg elsker mexikansk
Børnene kunne tegne og hjælpe med at lave
mad, men det har ikke været helt det
til På billedet retter
samme siden jeg stoppede med at spise kød. fine ulddukker. Sofia hjalp til.
Så nu er det nok vietnamesiske forårsruller hun lidt på en af dukkerne. Besøgende havde
stykk kage, hvis de
(rispapirruller med fyld) med peanutbutter- mulighed for at få et stykke
svarede rigtigt på nogle quiz-spørgsmål om
dip og sur-sødsauce.
skolen. Tekst og foto: Bente…
Din Yndlingsmusik? Lyle Lovett og James
…………
Taylor har været mine favoritter i rigtig
mange år og inspireret min egen sangVikingernes uhyggelige
skrivning, men der er også bl.a. Donnie
offerlund, hvor de ”bloter”
Hathaway, Sting, Stevie Wonder og Brian
McKnight som jeg synes synger fantastisk.
Jeg hører også klassisk og meditativ musik..

Jeg sælger 72 Derwent Artists farveblyanter i
metalæske. Sælges ,da jeg ikke kan tåle at
tegne med dem, da jeg har problemer med
håndleddet. Kun én farve har været spidset en
enkel gang, resten er som nye.
Nypris
pris 900 kr. Jeg sælger for 700 kr.
Jeg kan kontaktes på mobil: 53250892
Venlig hilsen Julie fra 2. vg.

Yndlingsbog: ”Fred er vejen” af Thich Nhat
Hanh. Han lærte mig at trække vejret på en
ny smuk måde: "Jeg ånder ind og beroliger
min krop, jeg ånder ud og smiler." Det virker!

Yndlingsfilm: Måske The Golden Child fra
1987 med Eddie Murphy. Billederne fra
Kathmandu og bjergene og den lille munk

gav mig en længsel efter at komme til Himalaya.

Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
Jeg kan bedst lide at sove på gulvet. Så
derhjemme sover jeg på en måtte på gulvet,
selvom jeg har en seng.

4. klasse som vikinger

Fjerde
klasse har været
være på tur til Bork, hvor de rigtige
vikinger bor og ofrer til Odin og Thor. I næste
uge skulle der
de komme nogle beretninger fra
deres drabelige togt mod vest. Hér er et par
billeder til
ti at sætte stemningen.. (Fotos: Inuk)

Har du en hobby eller sport? Musik er
både en del af mit arbejde og min hobby.
Jeg har lige fået bier, så de er min nyeste
hobby. Ellers kan jeg godt lide at spille
fodbold og basketball og at læse.

Morgensang næste uge:

”Sommarkung”
På fredagg fejrer vvi Grundlovsdag, til minde om
Danmarks først
første, forholdsvis frie forfatning. Og
til minde om afskaffelsen af enevælden - også
det er værd at fejre
fejre! Valgretten var dog i de
første mange år både indskrænket og grad
gradbøjet. Kvinderne
nderne fik den først 66 år senere
senere. Og
så er det slut med alle de små helligda
helligdage og ferier!

Yndlingsleg /-spil? Den med de fire
firkanter og en bold som jeg har været med
til nogle gange oppe på skolen, synes jeg er
sjov, men ved ikke hvad den hedder!?
Hvad er det bedste ved stedet hér? Alle de
mange dejlige mennesker jeg møder her.
Og det værste? At det ikke er muligt at
være alle steder på én gang.
Hvis du måtte få en rejse, hvor skulle den
så gå hen? Jeg vil rigtig gerne til Tibet igen.
Meget smukt sted med dejlige mennesker.
Har du et yndlingssted? Audonicons tag!
DEADLINE: Søndag 15.00,, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug postkassen ved lærerværelset  ANSVARSHAVENDE Redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Søndagen efter pinse hed trinitatis. Og alle
søndage frem til advent tælles fra denne
søndag. Trinitatis fejres treenigheden, som er
et af de sværere begreber i kristendommen.
Man leder forgæves i bibelen efter treenig
treenigheden. Den
en blev først opfundet nogle
hundrede år efter Kristus, for at forene de tre
guddommelige ”personer”, Gud fader, Jesus og
helligånden, med tanken om Guds enhed.

