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Englandstur side 3 Byggeprojekt
Byggeproje side 4
Glade og lystige klarinettister efter Bachs kaffekanon. Klarinetten har sådan en dejlig klang, og
Bach er altid god!

sommermusik
Fotos: Bente F. Madsen
Sidste fredag holdt skolen sin
traditionsrige sommerkoncert. Alle
musikeleverne på skolen optrådte med
de instrumenter, de har valgt at arbejde
med. I løbet af programmet fik vi lov at
høre musik for strygere, blæsere og
fløjter, kor, ja endda for klappende
hænder… Kulminationen på det hele
var skolens orkestre, hvor man kunne
høre de mange forskellige indsatser
frembringe ”den store lyd” i skøn
forening - i satser af bla. Händel,
Schubert
og
Telemann.
”Musikdirektør” Martin holdt styr på slagets
gang med både fast hånd og en
smittende begejstring. 
/red.
Niels Henrik og en hel masse cellister

Simone og Boris brillerer på trompet

Vi synger ” sommerkanon” til morgensang.
Men har sådan en kanon noget med kanoner
at gøre? Og hvad med den nationale
litteratur
turkanon? Er den kanongod?
Selvom udtalen er forskellig, kommer a
alle
betydninger af "kanon" på dansk sjovt nok
fra det samme græske ord: "kannae".
Og "kande" er lige, hvad det betyder!
Forbindelsen til kanonen i militær forstand er
ret enkel
enkel: Kommer du krudt ned i kanden, og
en kugle oveni, bum, så har du en kanon!
Men en kande kan jo også brug
bruges til at måle
noget af med, hvis du véd, hvor meget der
kan være i kanden. Så har du f.eks. et
litermål. Og i denne forstand kan "kannae"
også betyde et mål, en rettesnor, et
forbillede. Dermed er vi ved den nationale
litteraturkanon
litteraturkanon, der jo er tænkt som en
rettesnor for, hvad man bør kende af dansk
1.
litteraturr Kanonisering af personer i den
katolske kirke – altså når en afdød person
udnævnes til helgen - har samme betydning.
Personen bliver et forbillede, et mål for,
2
hvordan man skal være som menneske .
Kanon som musikudtryk er lidt sværere. Her
handler det om, at de første kanons (ca. år
1600) var musikstykker, hvor melodistemmen
blev gentaget helt identisk af de andre
stemmer, blot forskudt i tid og toneleje.
Derfor gad man ikke skrive den samme
melodi i noderne flere gange - man anførte
blot nogle instrukser nedenfor nodelinjen, for
eksempel "bassen starter i takt 3 på A".
Denne "rettesnor" for stemmerne kaldtes
også en "kanon", og efterhånden gik navnet
over på al musik med forskudte stemmer.
Endelig eer der "kanongodt", som for et par
år siden blev et meget populært udtryk.. Hér
er "kanon" simpelthen det, man kalder et
forstærkende forled. I lighed med andre ord,
der "forstærkes" ved at henvise til larmende
3
eller voldsomme aktiviteter: Bombesikker ,
sprængfyldt,
fyldt, kraftidiot. Kanongodt, Egon… 

Hermed g
god sommer til alle læserne!
Kilder: Etymologisk ordbog samt wikipedia

Franz Schubert (1797- 1828), hvis glade og
livfulde menuet satte et flot punktum for
I sultanens palads
koncerten

1. Samme som i ”Bibelens kanoniske bøger” 2. Kanoniserede personer er f.eks. : Pave Johs. Paul II, Sankta Lucia.
Sankta = hellig
hellig. Vatikanet modtager årligt over tusind
ansøgninger
øgninger om kanonisering. 3. Bombesikker betyder
både ”at være sikker på noget” og ”sikret mod bomber”

Gåden holder sommerferie
Efter sommerferien tænker jeg, at løsningen
på opgaverne kommer til at stå på bagsiden.
Præmieuddelingen holder altså en pause 
Sidste uges løsning: Røveren smed det
meste af sin forklædning, men glemte at
tage nylonstrømpen af hovedet
hovedet. Den tosse!
Vindere:: Emma/Linn, Harley 4.kl, Johan 1.kl

Ugens flyverprofil

sommerferieaktiviteter

Ugens Citat:

Vil du gerne vide noget om, hvad der foregår af
sommerferieaktiviteter
for
børn
i
Skanderborg, så se på forældreintra under:
”Sommeraktiviteter i Skanderborg”
S
eller se på
skanderborg.dk/ferieaktiviteter

”Crime
Crime is common. Logic is rare”

SOMMERFEST I BABUSKA

Navn: Anna Sofia Runeborg
Hvad laver du på skolen? Jeg går i sjette
klasse sammen med min storebror Lucas.
Jeg har også en lillesøster Ida Sofie i
børnehaveklassen.
Hvor og hvornår er du født? Jeg blev født
den 17. januar 2004 på Kolding sygehus.
Hvor bor du nu? I Dørup, sammen med min
mor, hendes kæreste, mine søskende og min
hund.
Hvad er din livret? Alt hvad min mor laver
Din Yndlingsmusik? ”Payphone”, det er en
sang, og Christoffer
Yndlingsbog: ”Alle vi børn i Bulderby”
Yndlingsfilm: ”Teen beach movie”

På næste fredag klokken 14 holder
børnehaven sommerfest. Det er en lystig fest,
hvor vi får blomsterkranse på hovedet, vi
danser ude på engen (hvis det ikke regner). Vi
skal samtidig sige farvel til de børn, der skal
videre i skolen. Vi laver en farvel-port, som de
kommende skolebørn skal gå igennem, og
endelig holder vi en hyggelig skovtur – ude
eller inde alt efter vejret.

farvel til mælkebøtten

Der sker nogle forandringer i børnehuset
Babuska efter sommerferien. Mælkebøttestuen
forsvinder, og børnene herfra kommer til at gå
på nogle af de andre stuer. Herefter vil huset
have tre børnehavegrupper: Klokkeblomsten,
Kornblomsten og Æbleblomsten, samt de to
vuggestuegrupper Anemonen og Vildrosen.
Sammenlægningen
ammenlægningen skyldes det faldende
børnetal i Skanderborg, som nu også har ramt
børnehuset. Forældrene har fået besked om,
hvor deres børn skal gå. Alle børn vil få en
pædagog, de kender, med på den nye stue.

Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
At jeg engang er faldet ned fra et ni meter
højt træ

Hvad så med selve mælkebøttestuen, altså
rumme hvad skal det bruges til? Det er vist
rummet,
ikke helt klarlagt endnu, men en mulighed er,
Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Hovedfag, at det kommer til at fungere som ekstra lokale
for en af de andre stuer, sådan at man kan
tysk og engelsk
have f.eks. en storebørnsgruppe herinde.
Hvilket instrument spiller du? Tværfløjte
Har du en hobby eller sport? Tennis
Hvad er det bedste ved stedet hér?
At alle er søde ved hinanden, at det er en
god skole
Og det værste? Når nogen driller hinanden
Hvis du måtte få en gratis rejse med
flyveren, hvor skulle den så gå hen? Til
New York og Paris.
Har du et yndlingssted? På legepladsen

Morgensang næste uge:
Din egen sang under bruseren 

Redaktøren glæder sig også til sommerferien. Forbryderbilledet har Bente taget,
den sorte bjælke må dog vist være kommet
et andet sted fra… 

EFTER FERIEN
Når elever og lærere på skolen mødes igen
efter sommerferien i uge 34 skal vi både sige
goddag til hinanden og til en ny første
klasse. Det plejer vi at gøre blandt andet ved
at recitere følgende vers:
Det skønne beundre
Det sande bevare
Det ædle at ære
Det gode
g
beslutte
Det fører i livet os alle til målet
I handling til retfærd
I hjertet til freden
I tanken til lyset
Og lærer os tillid til gudernes virke
I alt hvad der er
I verdens alt
I sjælens grund
Rudolf Steiner: Das Schöne bewundern

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

A. Conan Doyle: ”The adventures of Sherlock
Holmes”” (T
(The Copper Beeches)

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)
24. juni kl.19.30:
.19.30: Antroposofisk Selskab
Danmark inviterer til foredrag med Bodo von
Plato: "Anthroposophie heute
heute, die Anthroposophische Gesellschaft und das Goetheanum eine
ne Welt im Wandel” på Audonicon
Audonicon. Det er på
tysk, men oversættes. Entré 50 kr.
Norden i Goetheanum – Goetheanum i
Norden. Sommarkonference 30 juli - 2 augusti
2015 i Goetheanum
Goetheanum, Dornach, Schweiz.
Afholdes af De antroposofiske selskaber i
Norden
og
Allmänna
Antroposofiska
Sällskapet. Interesserede kan se mere på
www.antroposofi.nu

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

I dag er det SANKT HANS dag!

Sankt Hans er oprindeligt en fest for
Johannes døberen og samtidig en fejring af
sommersolhvervet, den længste dag - som
dog helt præcist var den 21. Vi fejrer det
Sankt Hans aften med at afbrænde heksen,
egentligt et grusomt minde om gamle dages
hekseproc
hekseprocesser. Et andet fast ritual er
diskussionen om, hvorvidt Drachmanns
midsommervise skal afsynges på den
rigtige melodi af Lange
Lange-Müller fra 1885,
eller på en popmelodi fra 70’erne.
Sammenfaldende med Sankt Hans er i år
ramadanen
ramadanen, den måned, hvor troende
muslimer
imer skal faste fra solopgang til
solnedgang. Umiddelbart lyder det jo lidt
uheldigt for de danske muslimer, der vi
vil
faste, at ramadanen i år falder nu, hvor
dagen er næsten 18 timer lang
lang. De fastende
kan dog vælge at følge tidspunkterne for
solopgang
lopgang og -nedgang i Mekka i stedet for.

Bornholm, bornholm…
Sjette klasse har været på tur til Bornholm i
uge 21. Efter hjemkomsten fra klippeøen
har de i maletimen lavet nogle kort over
Bornholm, som i øjeblikket kan beundres i
skolens aula. Hér er eet eksempel:

Side 3

Den mest fantastiske, uforglemmelige
8.klasses tur nogensinde!
Af Sofia Nejsum Madsen og Estella van der Stelt
Vi blev budt velkommen af den smukke lyd af en brandalarm kl.01.00 om natten.
Forestil dig at: Din lærer forgæves trykker på sin telefon, 5 piger render skrigende ud på
gangene, nogle låser sig selv ude af deres værelse… og så bliver der stille… det var falsk
alarm… (juhuu!)
Efter kun lidt søvn, vågnede vi tidligt og var turister i London (vi spiste ENGELSK subway!)
Vi var i Tower of London, prøvede London Eye, så Big Ben etc.
På den 3.dag blev vi bedt om at vente et lille øjeblik, mens de hentede bilerne… det vil sige
EN TIME! Men det var okay fordi bilerne var "FABULUX"
Vi kørte til Tintagel hvor vi havde to vandredage.. (vi badede!!…det var lidt kold..)
Vi vandrede til kong Arthurs fødeborg, Tintagel church og Trebarwiths strand. Vi vandrede
også til Boscastle, hvor vi købte slik i SPAR (du kan få 5 muslibars for et pund!)
Vi kørte til Wells, hvor vi så Wells Cathedral og solbadede, for det var FANTASTISK vejr!
Vi kørte til Cheddar, hvor vi så nogle drypstenshuler med AUTOGUIDE (gudskelov at der
ikke lugtede for slemt)
Så blev vi forvandlet til magiske superhelte, der reddede verden ved at kæmpe mod en
drage!!! (Med diskomusik)
Vi ankom til Bath, hvor vi spiste 3 retters menu, til aftensmad (bordene var vildt klistrede
og bestikket var beskidt) ellers var Bath en smuk by.
Næste dag kørte vi til Ironbridge, hvor vi spiste frokost. Hvorefter vi kørte til Buttermere
(Lake District), hvor udsigten var unaturlig smuk. I Buttermere vandrede vi i bjerge og så
på får…(vores ben gjorde ondt).Næste dag var den bedste dag. Vi prøvede Via Ferrata
Extreme ved Honister slate mine.. og det var AWESOME! Vi klatrede med klatreudstyr og
gik på en line laaaangt over jorden!1

Så kørte vi til Edinburgh, hovedstaden i Skotland. Vi shoppede i Primark og så Edinburgh
castle udefra! Så tog vi til det B&B vi skulle sove på, det var virkelig flot. Om aftenen lavede
vi et modeshow, med det tøj, vi havde købt i Primark!!!
Vi afleverede bilerne i lufthavnen, hvorefter vi gav os selv en god, lang frokostpause…måske
en smule for lang…havde eleverne ikke løbet i forvejen havde vi misset flyet!
Forestil dig at: 8 elever løber gennem lufthavnen, kufferter på vej til at vælte og gaten er
lukket. (fortvivl ikke, de lod os komme ombord, men hele flyet ventede mens vi lagde vores
kufferter op) Vi ankom til Skanderborg station ved midnat, og vi havde den mest
fantastiske, uforglemmelige 8. klasses tur nogensinde bag os!
Note 1: Via Ferrata er en klatrerute, hvor man hænger fast i en stålwire på en stejl klippevæg
– jeg har set nogle billeder og det er skræmmende! Slate mine = skiferbrud eller –mine /red.

Byggeri i tredje

Af Helle Madsen, fotos Bente H. Madsen

I 3. klasse bygger vi et forhus til det eksisterende hus på legepladsen, som
nuværende 4. klasse flyttede og murede op sidste forsommer. Med tiden
skal der opstå en hel lille by i området.
Forhuset opføres fra bunden i bindingsværk. Der graves ud til fundament
med syldsten, bindingsværket saves ud og samles, mursten bankes rene for
gammel mørtel og genbruges. Så skal der mures, spærene rejses og
trætaget lægges på. Et meget spændende projekt, der slet ikke ville kunne
lykkes
kkes uden de mange flittige forældre og bedsteforældre, der venligt deler
ud af deres store viden som arkitekter, byggeteknikere, murere, ingeniører
....og som forkæler hele arbejdsholdet med boller og kage. TAK til jer alle!

Ørerne på Audonicon
I Audonicons sal sidder der i hver side et ret
særpræget vindue, med form som et øre. De to
ører er, så vidt jeg véd, en reference til navnet
Audonicon, der er afledt ((igen: så vidt jeg véd)
af det latinske ord audire, at høre, at lytte.
Ørerne kan også sés som en påmindelse om at
åbne både det ydre og ”det indre øre” for det,
der kommer til én fra scenen. Glasmosaikkerne
er af Bodil Vincent. Foto Bente F. Madsen

761-176
176

----------------------------------------------VIKARER SØGES
SØGES! Vikarer søges både

Herover: Forberedelse og fordeling af opgaver på klassen. Det er vigtigt at have
en plan at gå ud fra! Nedenfor er vi gået i gang med at grave og tildanne
tømmeret. Heldigvis har vi god hjælp til projektet: På billedet, hvor der saves,
står Sebastians morfar, tidligere murermester,
ter, der har været en stor hjælp i
planlægningen og det praktiske. Og Sebastians mor har lavet det sæt arkitektarkitekt
/arbejdstegninger, der skimtes i baggrunden på væggen af SFO’en.

til skoledelen og vores SFO om
eftermiddagen. Så har du lyst til og
måske erfaring med at undervise eller
være sammen med børn, må du meget
gerne ringe til skolens kontor på tlf.
8651 1981.
Med venlig hilsen Rudolf Steiner
Skolen i Skanderborg

