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for Skanderborgs antroposofiske i

Af		Mirko	Rolin	Hoekman

En	 årsopgave, der	 blev	 til	 mit	 første	
iværksætterprojekt.

En	 tidlig	morgen	 i	 sommerferien	 tog	min	
årsopgave	 og	 mit	 liv	 en	 drejning. Jeg	 fik	
nemlig	 en	 idé,	 en	 idé jeg	 havde	 en	 god	
fornemmelse	for,	en	idé jeg	ville	have	blev	
til	noget!

Overskriften	 på	 min	 årsopgave er	
”innovation” og	 det	 der	 med	 at	 få	 nye	
idéer	 var	 ikke	 første	 gang	 for mig,	 men	
denne	 ide	 kan	 noget	 særligt,	 jeg	 ser	
muligheder	 i	 den. Idéen	 eller	 produktet	
kalder	 jeg	 FlexiTable - et	 bord	 der	 er	
fleksibelt	på	alle	mulige	måder. Et	bord	du	
kan	 pakke	 sammen	 i	 en	 taske, så	 den	 er	
nem	 at	 flytte	 rundt	 på,	 så	 du	 kan	 bruge	
den	 lige hvor	 og	 hvornår	 du	 har	 lyst.	
Designet	 og	 projektet	 kan	 ses	 og	 følges	
inde	på	Facebook. Du	skal	blot	scanne	QR-
koden	som	er	vedlagt	denne	artikel	og	du	
vil	komme	direkte	ind	på	siden!

Lige	 nu	 er	 jeg	 i	 gang	 med	 en	
markedsundersøgelse	 for	 at	 finde ud	 af,
om	 samfundet	 har	 brug	 for	 min	 ide.	
Undersøgelsen	er stadig	 i	gang,	så	du	må	
hjertens	gerne	deltage	i	min undersøgelse	
som	 findes	 inde	 på	 Facebooksiden,	
Undersøgelsen viser	 indtil	 videre, at	 det	
ikke	 ser dårligt	 ud	 for afsætnings-
mulighederne	for	FlexiTable.	

    

En af skolens bygn

klasseværelser

,

Derfor	 regner	 jeg	 med,	 lige	 så	 snart	 min	
introvideo	 bliver	 færdig,
prototyper	 af	 FlexiTable.	 Til	 det	 har	 jeg
selvfølgelig	brug	for	folk	med	kompetencer	
som	jeg	ikke	har.

Kompetencer	 som	 følgende:
designe
print	og	så	har	jeg	brug	for	en	tekniker	der	
kan	 hjælpe	 med
elektrisk	Gyro.	Det	 er	 ikke	 lidt,	men	 sådan	
er	det	med	iværksættere
ud	 af	 noget,	 men
kommer	 til	 at	 finde	 folk	 der	 kan,	 skal	 vi	
være	 gode	 til	 at
med	vores	projekt.	

Så	 hvis	 du	 kender	 en	 eller	 selv	 har	 nogle	
iværksætter
eller	 hvis	 du	 bare	 har	 interesse	 for	 mit	
pr
kontakte	mig	på	Tlf.	50240287!

Skuespillet 
kulturhuset	
Hertha	og	Tornsbjerggård.
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En farlig cocktail
Vi er midt i
sammen forsøg
påstanden i en artikel

Eksperiment
potentielt farlige, nye stoffer vi udsættes for. I 
vores mad, og 
spiser da 
reduceres mængden af gift i kroppen drastisk. 
Men det er bare ikke gjort med det. Tandpasta, 
kosmetik, selv vores tøj 
forstyrrende og
stoffer, som trænger ind i kroppen. 
Hårfarvemidler afgiver masser af kemikalier 
din krop.
med påtryk
for at ikke at anvende det samme 
forsigtighedsprincip overfor disse stoffer
de anvender på andre områder. 

Det er stadig vigtigt 
rygning. Imidlertid er 
fra 50% til 17
kræft samtidig 
indikere en 

Problemet er, at der
mange af stoffernes skadevirkninger 
jo ikke så godt lave forsøg på mennesker for at 
finde ud af det. Imidlertid kan man måle, at 
vores kroppe indeholder flere og flere 
fremmede og

Der er godt nok
stoffer. Men flere 
forskellige skadelige stoffer virker forstærkende 
eller ”katalysende” på hinanden, så en i 
princippet ufarlig dosis af det ene stof og en 
tilsvarende dosis af
bare fordobler, men derimod mange
risikoen. 
”cocktaileffekten”. 
skal sætte grænseværdierne for potentielt 
skadelige stoffer ned til 10% af det nuværende

PS. Udover de ting, 
også finde 
tatoveringer, 

Kilder: Weekendavisen 11/9
tiårsoversigt/årbog,
NordCan, 
Noter: 1. 
befolkningens 
et fald for de mest ”rygerspecifikke” former
for Danmark, fra
kræftfremkaldende stoffer i vores kost og 
omgivelser stort set ikke nævnt på Kræftens 
bekæmpelses hjemmeside under ”årsager”. 

institutioner   4. årgang Nr. 5 uge 39

I sultanens palads

Gåden: 
Det lille
direktøren, linedanseren, tryllekunstneren og 
klovnen var  ude at gå en tur med den 
oversavede dam
mark, begyndte det at regne, De havde kun 
en enkelt, almindelig paraply. 
inde under den ude

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside         

Derfor	 regner	 jeg	 med,	 lige	 så	 snart	 min	
introvideo	 bliver	 færdig, at	 gå	 i	 gang	 med	
prototyper	 af	 FlexiTable.	 Til	 det	 har	 jeg
selvfølgelig	brug	for	folk	med	kompetencer	
som	jeg	ikke	har.

Kompetencer	 som	 følgende: Grafisk	
designer,	 produktdesigner,	 designs af	 3D	
print	og	så	har	jeg	brug	for	en	tekniker	der	
kan	 hjælpe	 med at	 sammensætte	 en	
elektrisk	Gyro.	Det	 er	 ikke	 lidt,	men	 sådan	
er	det	med	iværksættere.	De	kan	ikke finde	
ud	 af	 noget,	 men til gengæld	 når	 det	
kommer	 til	 at	 finde	 folk	 der	 kan,	 skal	 vi	
være	 gode	 til	 at overtale	dem	 til	 at	 hjælpe	
med	vores	projekt.	

Så	 hvis	 du	 kender	 en	 eller	 selv	 har	 nogle	
iværksætter-erfaringer	du	vil	dele	med	mig,	
eller	 hvis	 du	 bare	 har	 interesse	 for	 mit	
projekt,	 er	 du	 mere	 end velkommen	 til	 at	
kontakte	mig	på	Tlf.	50240287!

Skuespillet Fyrtøjet opføres	 i	
kulturhuset	 29/9	 kl.	 19	 af	 beboere	 fra
Hertha	og	Tornsbjerggård.

Iværksætter
fra	overskolen

                       

En farlig cocktail        af	red.
Vi er midt i et kemisk eksperiment, og vi er alle 
sammen forsøgspersoner. Det er i hvert fald 
påstanden i en artikel, jeg lige har læst.

ksperiment handler om, hvor mange 
potentielt farlige, nye stoffer vi udsættes for. I 
vores mad, og mange andre steder. Jamen, vi 

da økologisk. Og det er også godt, for så 
reduceres mængden af gift i kroppen drastisk. 
Men det er bare ikke gjort med det. Tandpasta, 
kosmetik, selv vores tøj kan indeholde hormon-
forstyrrende og måske kræftfremkaldende 

r, som trænger ind i kroppen. 
årfarvemidler afgiver masser af kemikalier til 

Det samme gør tøj, især regntøj og tøj 
påtryk. Sundhedsmyndighederne kritiseres 

for at ikke at anvende det samme 
forsigtighedsprincip overfor disse stoffer, som 
de anvender på andre områder. 

stadig vigtigt at advare mod f.eks. 
Imidlertid er andelen af rygere faldet 

fra 50% til 17% på 40 år, mens hyppigheden af 
samtidig er vokset støt1. Det kunne 

en betydelig vækst i andre årsager.2

Problemet er, at der mangler klare beviser for 
mange af stoffernes skadevirkninger – man kan 
jo ikke så godt lave forsøg på mennesker for at 
finde ud af det. Imidlertid kan man måle, at 
vores kroppe indeholder flere og flere 
fremmede og potentielt skadelige stoffer.

Der er godt nok grænseværdier for mange 
stoffer. Men flere undersøgelser tyder på, at 
forskellige skadelige stoffer virker forstærkende 
eller ”katalysende” på hinanden, så en i 
princippet ufarlig dosis af det ene stof og en 
ilsvarende dosis af et andet stof andet ikke 

bare fordobler, men derimod mangedobler 
isikoen. Dette kaldes populært for 

”cocktaileffekten”. Derfor mener nogle, at man 
skal sætte grænseværdierne for potentielt 
skadelige stoffer ned til 10% af det nuværende.

Udover de ting, jeg har nævnt, kan man 
finde ”sjove” stoffer i maling, parfume, 

tatoveringer, konservesdåser, plastic osv. osv..

Weekendavisen 11/9-15, Statistisk 
oversigt/årbog, Kræftens bekæmpelse/

NordCan, Ingeniøren, miljøstyrelsen m.fl.   
1. Selv når der tages højde for udvikling i 

befolkningens aldersfordeling. Dog er der sket 
et fald for de mest ”rygerspecifikke” former (tal 
for Danmark, fra NordCan). 2. Underligt nok er 
kræftfremkaldende stoffer i vores kost og 
omgivelser stort set ikke nævnt på Kræftens 
bekæmpelses hjemmeside under ”årsager”. 
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Gåden: et værre cirkus…
cirkus var i byen, og cirkus-

direktøren, linedanseren, tryllekunstneren og 
klovnen var  ude at gå en tur med den 
oversavede dame. Mens de gik hen over en 
mark, begyndte det at regne, De havde kun 
en enkelt, almindelig paraply. Kunne de stå 
inde under den uden at blive våde?



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

brug forældre-intra     ANSVARSHAVENDE Redaktør

Vibeke 

Mit	navn	er	Vibeke	Larsen.	Jeg	
september
Praktikperioden	kan	
nyder	 rigtig	meget	 at	 være	 sammen	med	 alle	
de	dejlige	børn	og	voksne	på	Æbleblomsten.

Jeg	er	60	år	og	bor	i	Stilling	sammen	med	min	
mand,	 Frede.	 Jeg	 har	 to	
den	 lykkelige	 farmor	 til	 Augustus	 på	 4	 og	
Benedikte	på	7.	 Jeg	 var	 folkeskolelærer,	 indtil	
jeg	 i	 2005	 fik	 en	 alvorlig	 hjernerystelse.	 Jeg	
havde	 på	 det	 tidspunkt	 været	 lærer	 i	 26	 år	
bl.a.	i	tysk,	idræt	og	svømning	samt
klasselærer	for	1.	

I	min	fritid	dyrker	jeg	sprog	og	klaverspil	(som	
jeg	 startede	 på	 for	 et	 par	 år	 siden).	 Efter	 i	
mange	 år	 at	 have	 dyrket	 eliteidræt	 er	 jeg	 nu	
gået	over	til	at	være	en	fornuftig	motionist	;
Jeg	 holder	 meget	
aktiviteter	 ude	 i	 v
Qigong	er	også	én	af	mine	store	passioner.	Jeg	
har	
uddannelsen.	 Mit	 allerseneste	 tiltag	 er	 en	
uddannelse	som	Nordlysklangmassør.

En danmarkssmester i overskolen 

Anders	 fra	 1.VG.	 er	 net
danmarksmester	 i	 riffelskydning	på	distancen	
50	meter	udendørs.

Først	 i	 klassen	 junior	 1	 med	 400/27	 ud	 af	
400/40	 	 og	 derefter	 samlet	 for	 hele	
juniorklassen.	Der	var	spænding	til	det	 sidste,	
han	var	bagud	med	0,3	point	inden	sidste	skud,	
men	 vinder	
skyder	 han	 0,
modstander.

Super	stolt

Hilsen

		Flyveren	siger	også	tillykke	til	Anders!

Ugens flyverprofil

					

Navn:	Anna Alopaus	Jelsbak

Hvad	laver	du	på	skolen?	Jeg går i 5. klasse. 
Indtil midt i 4.  klasse gik jeg på Bakkeskolen 
i Hørning

Hvor	og	hvornår	er	du	født?	13.	marts	
2004	på	Skejby	sygehus

Hvor bor	du	nu? I	Blegind,	sammen	med	
mor,	far,	2	katte	samt	kaniner	og	høns

Hvad	er	din	livret?	Spareribs

Din	 Yndlingsmusik?Marie	Key

Din	yndlingsfilm? Eventyrfilm!

Hvad	er	der	ikke	mange,	der	véd	om	dig?	
Dengang,	jeg	gik	på	min	gamle	skole,	og	
havde	kort	hår,	var	der	nogen,	der	troede,	
at	jeg	var	en	dreng

Dit	yndlingsfag	i	skolen? Idræt

Har	du	en	hobby eller	sport?	Svømning

Yndlingsleg	eller	–spil?	”Drillepind”,	et	
gammelt	spil,	som	min	mormor	har

Hvad	er	det	bedste	ved	at	gå	på	skolen?            
At	der	ikke	er	asfalt	i	skolegården!

Hvis	du	måtte	få	en	rejse med	flyveren,	
hvor	skulle	den	så	gå	hen?	Til	Nepal

Hvilket	instrument	spiller	du? Jeg	er	lige	
begyndt	at	spille	klarinet.

Er	der	en	særlig	oplevelse,	du	har	lyst	til	
at	dele med	flyverens	læsere?	Sidste	år	var	
vi	på	en	familierejse	til	Asien.	Så	var	der	en,	
der	havde lånt	vores	hus	imens,	der	ringede	
og	sagde,	at	der	havde	været	en	tyv	i	huset!

Skolens arbejdsdag 3.oktober

Der	er	snart	arbejdsdag	også	på	skolen.	Vi	
skal	 lave	 legeredskaber,	 boldbane	 og	
meget	 mere.	 Skolen	 håber,	 at	 forældrene	
vil	 tilmelde	 sig	 på	 forhånd,	 enten	 til	
kontoret	 eller	 på	 den	 talon,	 eleverne	 har	
fået	med	hjem.	Vi	starter	kl.	9.30.

   

Morgensang	næste	uge:

”Det	lysner	over	agre	felt”		

Recitation	ved 1.	klasse

Løsning på gåden: Ja.	Det	var	jo	et	
lille	 cirkus,	 så cirkusdirektøren var også 
linedanser, tryllekunstner og klovn. Og den 
oversavede dame fylder jo kun for en halv!

    

AUDONICON

Idag den 23. september, 
instrument. 
”embodiement” (neurofysiologisk terapi).60 kr

Lørdag den 26. september,
eftermiddag v. Dorthe Rosendahl. Digte og 
prosa til michael

Fredag den 2. oktober: Eurytmiforestilling.
Skolens ældste klasse arbejder for øjeblikket 
med et eurytmiproj
på Audonicon. Programmet er:
”Byen med de store næser”
”De tre dråber
”Summertime
”Fratres for cello og klaver
Forestillinger: Kl. 11.35 ( for el
(offentlig).
modtages gerne frivillige bidrag til dækning af 
udgifter til kostumer. 
Venlig hilsen eleverne i 3VG
Niels Henrik Nielsen og Minna Bentzen

Audonicons bogsalg

er åbent 13 
om fredagen. Bogsalget råder også over en 
bogbus, der kommer rundt til forskellige 
arrangementer. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

mellem lys og mørke
Fortælleeftermiddagene	 på	 Audonicon
begynder	 igen	 på	 lørdag	
arrangementet	 ”Mennesket	 mellem	 lys	 og	
mørke”.

Digte	 oplæst	 af	Dorthe	Rosendahl	 og	musik	
spillet	 af	 pianisten	Ulla	Erml,	 docent	på	Det	
jyske	Musikkonservatorium.	

Lys	og	mørke	er	ikke	kun	omkring	os,	det	er	
også	 kræfter,	 der	 lever	 i	 os	 selv.	 Nogle	
mennesker	går	i	hi	sammen	med	naturen	og	
bliver	 depressive	 i	 vinterhalvåret,	 andre	
nyder	 den	 mere	 indelukkede	 tilværelse	 og	
hygger	sig	med	det.

Digtene	 handler	 om	 hvordan	 jeg	 kan	 leve	
med	 mit	 eget	 lys	 og	 mørke	 i	 kamp	 med
hinanden.	 Nogle	 beskriver	 alvorligt	 vores	
sjæleliv,	 andre	 humoristisk.	 Halfdan	
Rasmussen	 havde	 evnen	 til	 at	 gennemskue,	
hvad	der	foregik	i	verden	og	give	udtryk	for	
sin	vrede	over	det.	Samtidig	kunne	han	 lege	
med	sproget	på	uendelige	måder	bare	for	at	
fortælle	hvem	”jeg”	er.	

Musikstykkerne	 er	 udvalgt	 til	 digtenes	
stemninger	 og	 danner	 bro	 fra	 den	 ene	
stemning	til	den	anden.

Vi	 tager	gerne	 imod	frivillige	bidrag	og	alle	
er	velkomne.

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

edaktør:  Stig Bredholt Bahnson, 61331549

Vibeke – nyt ansigt i babuska

Mit	navn	er	Vibeke	Larsen.	Jeg	startede	den	7.	
september i	 praktik	 på	 Æbleblomsten.	
Praktikperioden	kan	vare op	til	3	måneder.	Jeg	
nyder	 rigtig	meget	 at	 være	 sammen	med	 alle	
de	dejlige	børn	og	voksne	på	Æbleblomsten.

Jeg	er	60	år	og	bor	i	Stilling	sammen	med	min	
mand,	 Frede.	 Jeg	 har	 to	 voksne	 sønner	 og er	
den	 lykkelige	 farmor	 til	 Augustus	 på	 4	 og	
Benedikte	på	7.	 Jeg	 var	 folkeskolelærer,	 indtil	
jeg	 i	 2005	 fik	 en	 alvorlig	 hjernerystelse.	 Jeg	
havde	 på	 det	 tidspunkt	 været	 lærer	 i	 26	 år	-
bl.a.	i	tysk,	idræt	og	svømning	samt dansk - og	
klasselærer	for	1.	– 5.	klasse.

I	min	fritid	dyrker	jeg	sprog	og	klaverspil	(som	
jeg	 startede	 på	 for	 et	 par	 år	 siden).	 Efter	 i	
mange	 år	 at	 have	 dyrket	 eliteidræt	 er	 jeg	 nu	
gået	over	til	at	være	en	fornuftig	motionist	;-).	
Jeg	 holder	 meget	 forskellige	 motions-
aktiviteter	 ude	 i	 vores	 skønne	 danske	 natur.	
Qigong	er	også	én	af	mine	store	passioner.	Jeg	
har	 netop	 afsluttet	 Qigong-instruktør-
uddannelsen.	 Mit	 allerseneste	 tiltag	 er	 en	
uddannelse	som	Nordlysklangmassør.

En danmarkssmester i overskolen 

Anders	 fra	 1.VG.	 er	 netop	 blevet	 dobbelt	
danmarksmester	 i	 riffelskydning	på	distancen	
50	meter	udendørs.

Først	 i	 klassen	 junior	 1	 med	 400/27	 ud	 af	
400/40	 	 og	 derefter	 samlet	 for	 hele	
juniorklassen.	Der	var	spænding	til	det	 sidste,	
han	var	bagud	med	0,3	point	inden	sidste	skud,	
men	 vinder	 med	 0,2	 point. Så	 i	 sidste	 skud	
skyder	 han	 0,5	 point	 bedre	 end	 sin	
modstander.

Super	stolt,	 men	også	meget	fattet	ung	mand.	

Hilsen Jette	Vej

				

Flyveren	siger	også	tillykke	til	Anders!

Ugens	Citat:
”For	verden	er	du	måske	kun	et	
menneske,	men	for	et	menneske	kan	du	
være	hele	verden

Set	på	lysavis,	Gellerup	kirke,	Århus.	

AUDONICON

dag den 23. september, 19.30: At stemme sit 
instrument. Foredrag ved Birte Kjær om 
”embodiement” (neurofysiologisk terapi).60 kr

Lørdag den 26. september, kl. 16: Fortælle-
eftermiddag v. Dorthe Rosendahl. Digte og 
prosa til michaelstiden. Læs mere nedenfor!  

Fredag den 2. oktober: Eurytmiforestilling.
Skolens ældste klasse arbejder for øjeblikket 
med et eurytmiprojekt, som de gerne vil vise 
på Audonicon. Programmet er:
”Byen med de store næser” af Terry Jones

De tre dråber” - lille historie af Terry Jones
Summertime” af George Gerswin
Fratres for cello og klaver” af Arvo Pârt

Forestillinger: Kl. 11.35 ( for elever) og kl. 19.30 
. Forestillingen er gratis, men der 

modtages gerne frivillige bidrag til dækning af 
udgifter til kostumer. 
Venlig hilsen eleverne i 3VG, Tonny Vorrberg, 
Niels Henrik Nielsen og Minna Bentzen

Audonicons bogsalg

åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Bogsalget råder også over en 
bogbus, der kommer rundt til forskellige 
arrangementer. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind!

mellem lys og mørke
Fortælleeftermiddagene	 på	 Audonicon
begynder	 igen	 på	 lørdag	 klokken	 16	 med	
arrangementet	 ”Mennesket	 mellem	 lys	 og	

Digte	 oplæst	 af	Dorthe	Rosendahl	 og	musik	
spillet	 af	 pianisten	Ulla	Erml,	 docent	på	Det	
jyske	Musikkonservatorium.	

Lys	og	mørke	er	ikke	kun	omkring	os,	det	er	
kræfter,	 der	 lever	 i	 os	 selv.	 Nogle	

mennesker	går	i	hi	sammen	med	naturen	og	
bliver	 depressive	 i	 vinterhalvåret,	 andre	
nyder	 den	 mere	 indelukkede	 tilværelse	 og	
hygger	sig	med	det.

Digtene	 handler	 om	 hvordan	 jeg	 kan	 leve	
med	 mit	 eget	 lys	 og	 mørke	 i	 kamp	 med
hinanden.	 Nogle	 beskriver	 alvorligt	 vores	
sjæleliv,	 andre	 humoristisk.	 Halfdan	
Rasmussen	 havde	 evnen	 til	 at	 gennemskue,	
hvad	der	foregik	i	verden	og	give	udtryk	for	
sin	vrede	over	det.	Samtidig	kunne	han	 lege	
med	sproget	på	uendelige	måder	bare	for	at	

tælle	hvem	”jeg”	er.	

Musikstykkerne	 er	 udvalgt	 til	 digtenes	
stemninger	 og	 danner	 bro	 fra	 den	 ene	
stemning	til	den	anden.

Vi	 tager	gerne	 imod	frivillige	bidrag	og	alle	
er	velkomne.

Ugens	Citat:
For	verden	er	du	måske	kun	et	
menneske,	men	for	et	menneske	kan	du	
være	hele	verden”

Set	på	lysavis,	Gellerup	kirke,	Århus.	
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