
    

            

   

for Skanderborgs antroposofiske institutioner

Jambo! Det	 betyder	 goddag	 på	 swahili,	 og	
skal	 helst	 siges	 med	 eftertryk:	 Jamboo!	
Onsdag	og	torsdag	i sidste uge	havde	skolen	
besøg	 af	 tre	 lærere	 fra	 en	 Steinerskole	 i	
Kenya.	De	tre	lærere	lavede	workshops	med	
elever	 fra	 forskellige	 klassetrin,	 hvor	 de	
arbejdede	med	kenyansk	dans	og	musik.	

Torsdag	 var	 der	 så	 en	 times	 forestilling,	
hvor	vi kunne	se	eleverne	optræde	med	det,	
de	 havde	 lært.	 Derefter	 optrådte	 de	 tre	
lærere	med	musik	 og	 dans	 fra	Kenya	– det	
var	 fængende	 rytmer,	 smidige	dansetrin	og	
smittende	 humør.	 Til	 sidst	 kunne	 de	 mere	
modige	af publikum	få	lov	til	at	prøve	nogle	
afrikanske	 dansetrin	 og	 lære	 et	 par	 sange.	
En	 meget	 fornøjelig	 eftermiddag,	 hvor	 der	
også	 blev	 fortalt	 lidt	 om	 de	 vanskelige	
forhold,	skolen	i	Nairobi	fungerer	under.	/red

Skolen, som de tre lærer kommer fra, hedder 
Mbagathi og ligger i Nairobi. Den er en af kun
2 steinerskoler i Kenya. Der er ca. 300 elever, 
hvoraf en del bor på skolen. Skolen har også 
en børnehave, og sit eget landbrug. Eleverne
(de, der kan) betaler ca. 1500 DKK pr. 
semester, skolen får intet offentligt tilskud. 
Mange fattige børn får skolepengene dækket 
af (udenlandske) sponsorer. Skolen har fokus 
på at forberede eleverne til en fremtid i fag, 
hvor der er beskæftigelsesmuligheder, samt 
på afrikansk kultur. Skolen udfører også et 
arbejde blandt fattige børn i området. Kilde: 
Sanduko.dk samt skolens egen hjemmeside		
www.rudolfsteiner.co.ke/

								

    

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside         

Kenyansk	stemning

n                          

alkymi

Kunsten at lave guld
som en
siden var grænserne ikke så skarpe. Mange 
videnskabs
nogen gange førte det faktisk noget brugbart 
med sig. En tysker ved navn Brand fik i 1669
den idé, at man kunne lave gul
Det var måske noget med farven, der fik ham 
på idéen? I hvert fald fyldte han en masse 
spande og stillede dem ned i kælderen, hvor 
han begyndte at eksperimentere med 
indholdet
men i stedet s
fik et stof, der lyste i mørke. Og når det
forbindelse med luft, kunne det
brand af sig selv! 

Det er klart,
nyopdagede stof, som b
Inden længe oversteg
på guld, og s
til fremstillingen
svensker en mere praktisk måde at fremstille 
fosfor på, hvilket efter sigende er grunden til, 
at Sverige i dag er storproducent af 
tændstikker. Tændstikker lavet af fosfo
dog livsfarlige, og bruges ikke længer
Fosfor 
mængder) livsnødvendigt for 

Alkymisterne fik aldrig
guld. Det er i dag i muligt at fremsti
ud fra kviksølv
er hverken økonomisk eller miljømæssigt 
forsvarligt.. Det kræver, ud over en formue, 
nogenlunde samme udstyr som at lave en 
atombombe. Så det er nok ikke noget, du får 
lov at prøve derhjemme

Efter Bill Bryson: ”E
alt” samt den store danske
wikipedia. 
videre forstand med inddragelse af åndelige 
aspekter. Alkymi er måske det samme ord 
som ”kemi”. 2. Eks. Newton. 3. Eller 1675. 
4.Fosfor har symbolet P, som 
5. Den sjældne kviksølvisotop 
kan også bruges, men det er dyrere end guld

nstitutioner   4. årgang Nr. 2 uge 36  

I sultanens palads Gåden: 
En lille snegl faldt ned i en tør brønd en 
dejlig morgen. Den ville jo gerne op igen, så 
den begyndte at kravle op ad brøndens side. 
I løbet af en dag kunne den lille snegl kravle 
3 meter op. Men hver nat, når duggen faldt, 
gled den stakkels snegl to meter
Hvor mange dage skal sneglen (mindst) 
bruge på at komme op, når brønden er 4  
meter og 85 centimeter dyb?

LØSNINGEN STÅR PÅ BAGSIDEN! 

Afrikansk dans Herover er	 det	
første	 og	 anden	 klasse,	 der	 viser,	 hvad	 de	
har	 lært	 på	 workshop’en. (Alle	 fotos fra	
arrangementet:	Bente	F.	Madsen)

										

En	maske	 fra	 Kenya.	 Til	 arrangementet	 blev	
der	solgt	kunsthåndværk	til	støtte	for	skolens	
arbejde.	 Skolen	 støttes	 økonomisk	 af	 blandt	
andet den	danske	organisation	Sanduko.

Johanne og de andre skal fejre jubilæum

ansk	stemning

                       

alkymi...

unsten at lave guld (alkymi
1
) regnes ikke 

rigtig videnskab. Men for 300 år 
siden var grænserne ikke så skarpe. Mange 
videnskabsmænd

2
var også alkymister, og 

nogen gange førte det faktisk noget brugbart 
med sig. En tysker ved navn Brand fik i 1669

3

den idé, at man kunne lave guld ud af urin. 
Det var måske noget med farven, der fik ham 
på idéen? I hvert fald fyldte han en masse 
spande og stillede dem ned i kælderen, hvor 

begyndte at eksperimentere med 
indholdet. Resultatet var desværre ikke guld, 
men i stedet skete der noget mærkeligt: Han 
fik et stof, der lyste i mørke. Og når det kom i
forbindelse med luft, kunne det bryde i 
brand af sig selv! 

r klart, at der var muligheder i det 
nyopdagede stof, som blev døbt fosfor. 
Inden længe oversteg prisen på fosfor prisen 

, og soldater blev sat til at levere urin
til fremstillingen... 75 år senere fandt en 
svensker en mere praktisk måde at fremstille 
fosfor på, hvilket efter sigende er grunden til, 
at Sverige i dag er storproducent af 
tændstikker. Tændstikker lavet af fosfor er 
dog livsfarlige, og bruges ikke længere. 

er til gengæld (i meget små 
ængder) livsnødvendigt for planter

4
og dyr. 

Alkymisterne fik aldrig held med at lave 
guld. Det er i dag i muligt at fremstille guld 
ud fra kviksølv

5
ved atomspaltning, men det 

er hverken økonomisk eller miljømæssigt 
forsvarligt.. Det kræver, ud over en formue, 
nogenlunde samme udstyr som at lave en 
atombombe. Så det er nok ikke noget, du får 

prøve derhjemme…

Efter Bill Bryson: ”En kort historie om næsten 
samt den store danske encyklopædi og 

wikipedia. Noter: 1. Alkymi kan også forstås i 
videre forstand med inddragelse af åndelige 
aspekter. Alkymi er måske det samme ord 
som ”kemi”. 2. Eks. Newton. 3. Eller 1675. 
4.Fosfor har symbolet P, som i NPK-gødning. 

en sjældne kviksølvisotop 
196

Hg. Platin 
kan også bruges, men det er dyrere end guld.

2. september 2015

Gåden: sneglefart
En lille snegl faldt ned i en tør brønd en 
dejlig morgen. Den ville jo gerne op igen, så 
den begyndte at kravle op ad brøndens side. 
I løbet af en dag kunne den lille snegl kravle 
3 meter op. Men hver nat, når duggen faldt, 
gled den stakkels snegl to meter nedad igen. 
Hvor mange dage skal sneglen (mindst) 
bruge på at komme op, når brønden er 4  
meter og 85 centimeter dyb?

LØSNINGEN STÅR PÅ BAGSIDEN! 



DEADLINE: Søndag 15.00, så vidt pladsen tillader. Send indlæg 

forældre-intra     ANSVARSHAVENDE Redaktør

Vi høster
Kornblomsten	 i	 Babuska
høsttur
på	 Hertha.	
først	 var	 med	 til	 at	 fodre	 køerne,	 nusse	 den	
lille	 nye	 kalv,	 se	 hvordan	 køerne	 blev	malket	
og	derefter	var	i	marken	og	høste.	Alle	de	kære	
høstsange	 blev	 sunget,	 mens	 Lars	 først
leen	 skarp,	 høstede	 kornet	 og	 vi	 i	 fællesskab	
samlede	og	bandt	de	smukkeste	neg,	der	nu	er	
sat	i	stak	i	børnehaven.	Nu	skal	der	tærskes	og	
males	mel,	så	vi	snart	kan	holde	høstfest.
og foto

Fyraftenskoncert 
to	Play"	i	Galten	Kirke,	
3/9	kl.	17.00
Dowland
Medvirkende:	 Camilla	 Toldi	 Bugge,	 sopran,	 og
Martin	Stæhr	Haugaard,	guitar.	

					

         

Ugens flyverprofil

					

Navn:	Hannah	Ashby	Thorstein

Hvad	laver	du	på	skolen/Audonicon?	Jeg 
går i fjerde klasse, og har gået her siden 
anden klasse.

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	Jeg	blev	født	
den	18.	september	2005	i	Horsens.	

Hvor bor	du	nu? Fra	jeg	var	et halvt	år	til	
jeg	var	6	år	boede	jeg	på	Sjælland.	Fra	6	år	
og	indtil	nu	har	jeg	boet	i	Horsens.

Hvad	er	din	livret?	Min	mormors	lasagne

Din	 Yndlingsmusik?	Lidt	af	hvert.	Mit	
yndlingsstykke	lige	i	øjeblikket	er	et	
klaverstykke,	der	hedder	”The	Heart	asks	
Pleasure	First” fra	filmen ”The	Piano”

Yndlingsfilm:	Narnia-filmene.

Yndlingsbog:	Billie	B.	Brown-bøgerne,	som	
min	far	har	med	hjem	til	mig,	når	han	er	i	
England	eller	på	New	Zealand

Dit	yndlingsfag	i	skolen? Gymnastik!

Har	du	en	hobby eller	sport?	Svømning

Yndlingsleg	eller	–spil?	Zingo	og	et	af	min	
mors	gamle	brætspil,	der	hedder	Tom	og	
Jerry

Hvad	er	det	bedste	ved	stedet	hér?            
At	være	sammen	med	mine	venner

Og	det	værste?	At	være	uvenner	med	nogen

Hvis	du	måtte	få	en	rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	New	Zealand	
for	at	besøge min	fars	familie,	som	jeg	ikke	
har	set	længe

Hvilket	instrument	spiller	du? Violin

Har	du	et	yndlingssted	på	skolen? Salen!

Løsning på gåden:

Sneglen	skal	bruge	tre	dage.	Efter	de	første	
to	dage	og	nætter	er	den	to	meter	oppe,	og	
kan	 klare	 de	 sidste	 2,85	 meter	 i	 ét	 hug,	
inden	natten	falder	på!	

   

    

AUDONICON

Eurytmikursus 
17. Underviser Annette Fredslund. Pris 300 kr. 
for 6 gange. Tilmelding 

Fredag 4/9 til søndag 6/9 : Stævne
Buddemeier: Fra sfæremusik til rock, rap og 
heavy metal. Musikkens skæbne og opgave i 
vor tid. Oplysninger og tilmelding: Inge Schøler 
Christensen, på ingesch@os.dk  

Onsdag den 16. 
organismen
Foredrag ved Anders Høier. Pris 60 kr.

Lørdag den 19. september:
bikursus ved Erik Frydelund. Vi sér på 
alternative måder at holde bier på, som 
tilgodeser biernes natur og behov. Pris

------------
3/4 violin 

Robert Thomson i Silkeborg for 10 år siden. 

2500 kr. Basun 

tidligere basunlærer på skolen. 3500 kr.

cello med nyere 3 mm pose.

har spillet på den i 4 år og spiller til på den til 

vi finder en større til hende. Gerne bytte.

Kontakt os, hvis I vil

Reetz, boel@blickfang.dk, 

Cello sælges.

cello. Den er kun et år gammel, og er købt i 

samråd med cellolærer Niels

er købt i Tyskland hos Thomann.de. Den har få 

brugsridser, men er ellers i fin stand. Nyprisen 

var 2.600

Kontakt Sarah på 51274418 eller via 

sarah@gucz.dk

, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug 

edaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Vi høster! Alle	 børn	 og	 voksne	 fra	

Kornblomsten	 i	 Babuska var	 17.	 august på
høsttur hos	 landmand	 Lars	 og	 hans	 hjælpere	
på	 Hertha.	 En	 forrygende	 skøn	 dag,	 hvor	 vi	
først	 var	 med	 til	 at	 fodre	 køerne,	 nusse	 den	
lille	 nye	 kalv,	 se	 hvordan	 køerne	 blev	malket	
og	derefter	var	i	marken	og	høste.	Alle	de	kære	
høstsange	 blev	 sunget,	 mens	 Lars	 først strøg	
leen	 skarp,	 høstede	 kornet	 og	 vi	 i	 fællesskab	
samlede	og	bandt	de	smukkeste	neg,	der	nu	er	
sat	i	stak	i	børnehaven.	Nu	skal	der	tærskes	og	
males	mel,	så	vi	snart	kan	holde	høstfest. Tekst	

otos:	Tanja	Eeg

Fyraftenskoncert med	 "For	 Two	
Play"	i	Galten	Kirke,	i	morgen	torsdag	d.	

3/9	kl.	17.00 - ca.	17.45. Vidunderlig	musik	af	
Dowland,	Lange-Müller,	Donizetti	m.fl.
Medvirkende:	 Camilla	 Toldi	 Bugge,	 sopran,	 og
Martin	Stæhr	Haugaard,	guitar.	Fri	entré.

         

Morgensang	næste	uge:

”Septembers	himmel	er	så	blå”		

Recitation	ved 5.	klasse

Ugens	Citat:

”Jeg	er	så	klog
ikke	kan	forstå,	hvad	jeg
Nej,	det	er	ikke	
irske	forfatter	Oscar	Wilde

AUDONICON

Eurytmikursus på Hertha (salen), torsdage 16-
17. Underviser Annette Fredslund. Pris 300 kr. 
for 6 gange. Tilmelding til Audonicons kontor.

Fredag 4/9 til søndag 6/9 : Stævne med Heinz 
Buddemeier: Fra sfæremusik til rock, rap og 
heavy metal. Musikkens skæbne og opgave i 
vor tid. Oplysninger og tilmelding: Inge Schøler 
Christensen, på ingesch@os.dk  

den 16. september: Menneske-
organismen, et møde mellem stof og ånd. 
Foredrag ved Anders Høier. Pris 60 kr.

Lørdag den 19. september: Biodynamisk 
bikursus ved Erik Frydelund. Vi sér på 
alternative måder at holde bier på, som 
tilgodeser biernes natur og behov. Pris 500 kr.

-------------------------------------------
3/4 violin med kasse købt hos violinbygger 

Robert Thomson i Silkeborg for 10 år siden. 

Basun (og kasse) fra Yahama købt af 

tidligere basunlærer på skolen. 3500 kr. 3/4 

med nyere 3 mm pose. 6000 kr. Martha 

har spillet på den i 4 år og spiller til på den til 

vi finder en større til hende. Gerne bytte.   

Kontakt os, hvis I vil se eller høre mere. Boel 

Reetz, boel@blickfang.dk, mobil 21650494

Cello sælges. Jonas fra 5.klasse sælger sin 

en er kun et år gammel, og er købt i 

samråd med cellolærer Niels-Henrik. Celloen 

er købt i Tyskland hos Thomann.de. Den har få 

brugsridser, men er ellers i fin stand. Nyprisen 

kr. Vi sælger den for 1.800 kr.

Kontakt Sarah på 51274418 eller via mail 

sarah@gucz.dk

Ugens	Citat:

Jeg	er	så	klog,	at	jeg	nogen gange	
ikke	kan	forstå,	hvad	jeg selv	siger”	
Nej,	det	er	ikke	redaktøren,	men	derimod	den	
irske	forfatter	Oscar	Wilde,	der	har	sagt	dette!		
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