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(v/red.)  

Hvad er økologi? Dumt spørgsmål måske, det 
er jo alt det man køber, som har et rødt Ø på 
og altså er produceret økologisk.  

Men økologi er ikke bare en produktions-
form. Ordet økologi betyder læren om alle 
levende væseners samspil med hinanden og 
med deres uorganiske omgivelser. Helt ordret 
betyder det læren om (naturens) 
husholdning, og det blev indført som begreb 
af Ernst Haeckel i 1866. Selvom man måske 
først har hørt rigtig meget om økologi de 
seneste årtier, er det altså et ældre begreb. 
Også bekymring om menneskets indflydelse 
på naturens balance er af ældre dato, således 
skrev den danske botaniker Warming om 
dette allerede i 1800-tallet. 

En endnu tidligere pionér indenfor økologien 
var den tyske forsker Alexander von 
Humboldt (1769-1859). Han var et af de sidste 
universal-genier, der beherskede de fleste af 
datidens naturvidenskabelige fag, og han 
havde en enorm almen viden. Måske var det 
netop dette, der fik ham til at forstå 
samspillet mellem dyr, planter, jordbundens 
beskaffenhed og vandets kredsløb i 
Sydamerikas regnskove, hvor han foretog sine 
studier. Han var endda i stand til at forklare, 
hvordan regnskoven har indflydelse på 
klimaet, noget, som ellers først lader til at 
være gået op for folk i de seneste 30-40 år. 

Humboldt forstod, måske som den første, at 
mennesket ikke er hævet over naturens 
sammenhænge, men indgår i disse; vi kan 
skade naturen, og har ikke en gudgiven ret til 
at skalte og valte med den efter behov.  

Inden for Steinerverdenen har man altid 
tænkt meget i økologiske baner. Siden 1924 
har man i det biodynamiske landbrug 
beskæftiget sig med, hvordan man kan 
arbejde med, og ikke imod, naturens 
sammenhænge, og drive landbrug ud fra 
andet end en kortsigtet økonomisk interesse. 
Biodynamiske produktionsmetoder har været 
en af de store inspirationskilder for det 
økologiske landbrug, vi kender i dag. Ligheder 
og forskelle mellem de to begreber vil jeg 
vende tilbage til i en senere flyver.  

Kilder: R. Hansen: ”Den store sammenhæng” i WA 
20/11-15, Den st. d. encyklopædi, A. Øgaard: ”Jordbruk 
i samarbeid med naturen”, Steinerskolen 2012.2. 
Inspiration fra D. Kehlmann ”Die Vermessung der Welt” 

 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 



Tre biltyve flygtede fra politiet en frostkold 
februarnat. Den ene i en Audi, den anden i en 
BMW, den tredje i en Mercedes. Pludselig kom 
de til en havnekaj, og da de kørte alt for stærk, 
endte alle tre biler med at holde med forhjulene 
ude over kanten. To af biltyvene blev fanget. 
Hvilken bil kørte den tyv, der slap væk, i?  

 

 
           

Tak til alle jer, der har svaret på spørge-
skemaet om jeres oplevelse, da I valgte 
skolen til jeres barn. Der er i skrivende 
stund indkommet 28 svar. Jeg håber, at vi 
når op over 30 svar, hvilket svarer til en 
svarprocent på godt to tredjedele. Det  er 
meget flot, og det giver os viden, der kan 
bruges til at tiltrække flere elever. 
Og hvad har vi så fundet ud af? Jo, blandt 
andet er det tydeligt, at internettet er dér 
vi skal være synlige, hvis vi vil have fat i 
flere potentielle elever. Vi skal måske også 
til at inddrage de sociale medier noget 
mere. Hjemmesiden er den vigtigste første 
kilde til information for folk ”helt udefra”. 
For interesserede forældre er det dog den 
personlige samtale med Iben eller med en 
lærer, der har den afgørende betydning. 
Samtidig spiller det, man hører fra andre 
forældre, stadig en stor rolle. Hér kan alle I 
forældre være med til at markedsføre 
skolen overfor jeres omgangskreds.   
Desuden har vi fået en masse ris og ros 
for den information, vi har givet – eller 
glemt at give. Dette værdifulde input går 
nu til dem, der arbejder med den 
kommende forældrehåndbog, samt til PR-
udvalget.     Hilsen Stig B. (bestyrelsen/red.)   

 

 

      

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

 

I den søde 

Kom til Steiner-Skolens Julebasar d. 28/11.  
Hvert år i november er der masser af flittige 
hænder på Steiner-Skolen, hvor elever, 
forældre og lærere i fællesskab laver en 
stemningsfuld julebasar. Her kan du finde den 
helt personlige julegave, der er aktiviteter for 
børn (og voksne) og der serveres lækker 
frokost i cafeen. Her kan du også finde 
risengrød, kaffe og kage - og komme i den helt 
rigtige julestemning. Boderne på skolen er 
åbne kl. 10-16. 

Kl. 10 er der elevoptræden i Audonicons sal, 
hvor skolens elever optræder med musik og 
teater fra undervisningen. Alle er velkomne. 

Der er fiskedam, salg af adventskranse, 
ægyptisk risengrødsbod, krambod, salg af 
elevarbejder og ikke mindst den traditionsrige 
overskolecafé om aftenen fra klokken 17.30 
med aftensmad og underholdning. 

Skolens forældre opfordres i øvrigt til at læse 
basaravisen på forældreIntra, hvor der er 
nærmere information om blandt andet gaver 
til fiskedammen og effekter til kramboden.   

Kilder: Skolens facebook-side samt basaravis nr. 2.  

 

HUSK, at du kan finde (næsten) alle numre 
af flyveren på Audonicons hjemmeside! 

 

     

 

 
Lys til jul: Der har været gang i det store lysestøberi. Hele fredag 

støbte 4. klasse lys - først i skoletiden, derefter med forældre og 

søskende helt til ud på aftenen. Det var en hyggelig dag. Torsdag 

støbte Børnehaveklassen. Der er blevet støbt lys til at sælge på 

julebasaren, til adventsspiral og til Luciaoptog..  På billedet til 

venstre en dybt koncentreret Annika (4. kl).                        

Fotos og tekst: Bente F. Madsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Onsdag d. 2. december 19.30: Mennesket og 
dets engel. Adventsforedrag ved Anders Høier. 
Vi følges alle af et væsen, der er forbundet med 
os, og har mennesket i sin bevidsthed. Pris 60 kr 
 

 

 Ærkeenglen Raphael og Tobias (Tizian, 16. årh) 

er åbent 13 – 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 
om fredagen. Du kan også købe varer på 
hjemmesiden audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

…………….. 
 

 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

  

 

Som udgangspunkt er 1. klasse ude og røre sig 
hver dag efter morgensamlingen. De kan fx lege 
to mand frem for en enke, op og ned tik, kædetik 
eller andet. På billederne er klassen godt i gang 
med kædetik i novembersolskinnet. 

Tekst og fotos: Bente 

Årsopgave: 

Jeg er i gang med årsopgaven hvor mit emne 
er "Nutidigt design inspireret af indiansk 
kultur". I den forbindelse har jeg udarbejdet et 
spørgeskema om mode. Det vil derfor være en 
stor hjælp hvis I vil svare på mine spørgsmål.  

Linket her under eller QR-koden fører jer 
direkte til skemaet.  

På forhånd tak! - Julie fra 3.vg. 

 

http://goo.gl/forms/sAmfAAYCFO  

            

Et ekstra citat – om frisind: 

”Det er svært at forlange integration til frihed 
og frisind, når vi selv er godt på vej til at 
indrette et Danmark med meget lidt plads til 
frihed og frisind, hvor alt skal måles og vejes, 
reguleres, overvåges og kontrolleres, og hvor 
det enkelte menneske måles alene i kroner og 
øre.” 

Birthe Rønn Hornbech, tidl. integrationsminister, i 
indlæg i Politiken 13/11-2015. 

 

 

 

      

 Navn: Erik Larsen 

Hvad laver du på skolen? Jeg er far til Bjørn 

Bosse i 2. kl. og Noomi i Kornblomsten, som 

starter i BH kl. næste år. Har selv gået i 

folkeskolen.. Erik er desuden et engageret 

medlem af skolens bestyrelse (red.) 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født 18. 

januar 1967 i Hjørring, Nordjylland. 

Hvor bor du nu? I laden på en nedlagt gård 

ude i skoven ved Adslev. Men er på udkig 

efter noget tæt på skolen. 

Hvad er din livret? Godt brød, hvidløgssmør 

og humus. 

Din  Yndlingsmusik? Elsker al musik - 
tænder radioen eller spotify som noget af 
det første hver morgen. Umuligt at nævne 
en - kommer an på humøret og lejligheden. 
Men er nok en popdreng. 

Din yndlingsbog? Der er så mange. Den jeg 

har læst mest er Coveys - 7 gode vaner. Så 

enkel og så powerfuld visdom. 

Din yndlingsfilm? Saturday Night Fever - 
musik, dans og handling går op i en højre 
enhed. 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 
Jeg er temmelig rar, positiv og glad.          
Det vidste vi nu godt (red.)  

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? 
Samfundsfag 

Har du en hobby? Det må være udvikling af 
menneskers potentiale og lykke. 

Din yndlingsleg eller –spil? Det mine børn 
syntes er sjovt og et godt spil kort 

Hvad er det bedste ved skolen? Ånden og 
de mange ildsjæle jeg ser alle steder på 
skolen og i børnehaven. 

Og hvad er det værste? At det kan være 
mudret i det våde halvår. Men så får jeg 
brugt gummistøvlerne :-) 

Hvis du måtte få en rejse med flyveren, 
hvor skulle den så gå hen? L'Ile Rousse, 
Korsika eller Vesterhavet. 

En særlig oplevelse, du vil dele? At  finde ud 

af, at du skaber din egen virkelighed. 

 Bimmeren (BMW’en) 
er baghjulstrukken, og kan derfor slippe væk. 
Gåden er inspireret af en virkelig hændelse. 

 

 

 

    

Morgensang næste uge: 

”Dejlig er jorden/Nu tændes 

tusind julelys”   

Recitation ved 7. klasse 

           

Ugens Citat:  
”Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur 
richtig verwenden”  

Johann Wolfgang von Goethe 

På Øregaard Gymnasium i Hellerup 
gennemføres der i indeværende skoleår et forsøg 
med en karakterfri 1.g. Forsøget handler ifølge 
skolens hjemmeside om at give eleverne mere 
lyst til at lære, og ikke bare fokusere på et tal på 
et stykke papir. I en artikel i Berlingske Tidende 
begrundes forsøget endvidere med, at eleverne 
skal turde begå fejl. Turde spørge dumt. Og ikke 
mindst turde svare noget andet end det, de 
mener, læreren gerne vil høre. At det faktisk 
virker, bekræfter en af klassens elever i et 
interview. Eleverne har selv kunnet vælge 
mellem denne og en ”normal” gymnasieklasse. 

Som yderligere begrundelse for forsøget – der 
har krævet en dispensation fra undervisnings-
ministeriet – nævnes, at man vil forsøge at 
komme både stress og snyd til livs. Det har ellers 
været en følge af karakterræset. Eleverne vil i 
stedet modtage en evaluering af deres indsats. 

På Steinerskolen gives der, ud fra lignende 
tanker og erfaringer, ikke karakterer over-
hovedet. Så er det jo interessant at høre, at der 
også andre steder sættes spørgsmålstegn ved 
værdien af de famøse tal!    /red. 

Kilder: Oregard.dk, Berlingske Tidende, MetroXpres.  
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