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af red.  

Babuska har fået en tipi, som du kan læse om 
i denne flyver. En tipi er et telt, som stammer 
fra indianerne på den nordamerikanske 
prærie. Ordet tipi stammer fra Lakota-
stammens1 sprog og betyder simpelthen 
”bolig”. Prærieindianerne var delvis nomader, 
der indimellem bogstaveligt talt trak 
teltpælene op og flyttede et andet sted hen, 
hvor jagten var bedre. Og tipien er hurtig at 
pakke sammen og tage med. Tipien adskiller 
sig fra andre lignende telte, for eksempel den 
samiske lavo, ved udformningen af  røg-
åbningen foroven. Den må ikke forveksles 
med en wigwam, som er en slags skindklædt 
hytte, der brugtes af andre indianere. Tipien 
var oprindeligt beklædt med skind, som 
nogen gange kunne være udsmykket 
forskellig vis, med religiøse tegn, eller med 
jagt- eller kampscener. På grund af sin 
udformning er den kølig om sommeren, og 
kan varmes op om vinteren. Den er utrolig 
vindfast, hvilket er vigtigt ude på prærien. 

Lakotastammen og de andre prærie-
indianere holdt stand mod de hvides 
fremtrængen indtil slutningen af 1800-tallet, 
hvor de overlevende efter de såkaldte 
indianerkrige blev forvist til de reservater, 
hvor en del af dem stadig bor i dag. De hvide 
fik også udryddet de fleste af prærie-
indianernes traditionelle byttedyr. Dermed 
forsvandt grundlaget for indianernes levevis, 
og de blev bofaste. Tipien mistede dermed 
også sit formål, men den anvendes stadig i 
dag til ceremonielt brug. 

Kilder: Wikipedia, R.B. Hassrick: “North American 
Indians”. 1. Lakota: En del af Sioux-folket (udtales [su:]) 

Herunder en indianerlejr fra slutningen af 1800-tallet. 

 

Læs om tipifesten i Babuska på side 3 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 


En konge ville prøve sin søn for at se, om han 
egnede sig til at være konge efter ham. Han 
kaldte sønnen ind i tronsalen og sagde: Se de to 
døre der. Bag ved den ene er der en skat. Den er 
din, hvis du vælger den rigtige dør. Foran hver 
dør står en vagt. Den ene vagt taler altid sandt. 
Den anden lyver altid. Du må stille ét spørgsmål 
til én af vagterne. Sønnen tænkte sig længe om, 
og til sidst gik ham hen og stillede et meget 
kløgtigt spørgsmål til den ene vagt, og fik skatten. 
Hvad spurgte han vagten om?  

 

Søskendeparret Amanda og Kenneth, 

der går i henholdsvis 3.VG og 1. VG, 

har boet et år i England, hvor de gik i 

skole på Michael Hall, Englands 

ældste steinerskole (herover).  

 

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

 

Et år i England      af red. 
Kenneth og Amanda, I har boet et år i England og gået på en Steinerskole derovre. Hvad var 
det for en skole, og hvorfor gik I der? Skolen hedder Michael Hall - a Waldorf School 
Education. Skolen er den længst fungerende Steinerskole i den engelsk talende del af 
verden. Den blev etableret i London i 1925 men er siden flyttet til Forest Row, der ligger 
syd for London. Vi har altid i vores familie elsket at rejse rundt og har gjort det meget, og 
igennem disse rejser har vi udviklet interessen for at flytte til udlandet. Vi tog derfor til 
England for at få en fantastisk oplevelse og samtidig lære bedre engelsk og opleve en ny 
kultur.. 

Hvordan var det at begynde i en ny skole i et andet land? Hvordan med sproget? Tanken om 
at flytte til et andet land ude af komfortzonen var både spændende og skræmmende. I 
begyndelsen var det svært at alting foregik på engelsk, men til sidst lå det meget naturligt. 
Amanda skriver faktisk årsopgave på engelsk, da hun finder det lettere at lave research på 
engelsk, og for at vedligeholde og udvikle hendes engelsk. 

Var der mange ting, der var anderledes, eller var det næsten som at gå en i dansk steinerskole? 
Selvom det var en Rudolf Steiner-skole anvendte man eksamener og karakterer - det skal 
alle skoler i England, der følger GCSE læringsplanen. Det gjorde meget. Vi havde valgfag som 
var de timer der fyldte mest på skolen, hvor det her er hovedfag. Det gav mulighed for at 
fordybe sig i de individuelle fag hvor hvert individ havde mest interesse, men det gjorde 
også at vi ikke fik så meget "basic knowledge". f.eks. Amanda havde ikke matematik hele 
året, som hun virklig savnede.. 

Hvordan var det faglige niveau sammenlignet med vores? Niveauet var nogenlunde det 
samme - på nogle punkter havde Michael Hall højere niveau og andre punkter havde 
Skanderborg højere niveau. Og hvad med lærerne? Var de ”skrappere”? Vi havde ikke det 
samme forhold til lærerne som her på skolen. Vi kaldte f.eks. lærerne ved deres efternavn. 

Savnede I Danmark og Skanderborgskolen, mens I var derovre? Ja, meget vi savnede venner, 
lærere og skolen. 

Hvordan var det så at komme tilbage til Skanderborg efter et år?  Det var overraskende 
dejligt nemt at falde ind igen. Det at komme tilbage igen var noget vi hele tiden havde glædet 
os til og så var det jo dejligt, at det  levede op til vores forventninger. Det er første gang i 
hele vores liv, at vi skifter skole, så selvfølgelig er det anderledes pludseligt at have en anden 
skole og et andet skolesystem at relatere til og sammenligne med. 

Nåede I at få nogle gode venner derovre, som I savner nu? Ja, de var rigtig imødekommende 
og søde så vi faldt hurtigt til og fik gode venner som vi stadig skriver med og gerne vil 
besøge. 

Har I lært meget af at gå i skole i England, og er det noget, I ville anbefale andre? Vi har lært 
rigtig meget, både fagligt og personligt. Det er en oplevelse som har udviklet familiebåndet, 
selvlæren og os selv. Det er helt sikkert en oplevelse vi vil anbefale andre som har 
muligheden for det. Det giver en lyst til at blive ved med at overskride grænser og mod til 
at få mange flere fantastiske oplevelser.                                     

Tusind tak til Amanda og Kenneth 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Fredag d. 25. december 10:00 (1. juledag): 
Mennesket og dets ærkeengel. Juleforedrag 
ved Niels Henrik Nielsen. I de tolv hellige nætter 
finder der et møde sted i sjælens undergrund. 
Mennesket er ikke på noget tidspunkt på året 
tættere på livsånden. Og gennem dette møde 
kommer vi tæt på Kristus. Pris: ikke oplyst 
 

 

 Illustration til drømmekvadet (af G. Munthe) 

Søndag d. 27. december 14.00: Drømmekvadet 
om Olav Åstesons åndelige rejse gennem de 
tolv hellige nætter. Entré: Frivillige bidrag. Se 
omtale andetsteds i denne flyver 

Tirsdag 5. jan. 19.30 og onsdag 6. jan. 10.00: 
Helligtrekongersspillet, det traditionelle 
julespil, spillet af lærere, forældre og andre 
venner af skolen. Entré: Frivillige bidrag. Se 
omtale andetssteds i flyveren. 

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

 

I Audonicons bogsalg kan du købe disse 
farveblyanter, der er de helt rigtige at bruge i 
steinerskolen – i hvert fald påstår min søn, at de 
er de eneste, der duer!     Red. 

 

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

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Ugens flyverprofil, fortsat 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? Som 
ung var jeg passioneret spejder fra 9 til 20+, og 
jeg mødte også Ulrik på et spejderkursus. På et 
tidspunkt sejlede jeg sammen med mine 
spejderkammerater på en tømmerflåde i det 
Sydfynske Øhav i en uge. Det var sjovt! 

Hvad er/var dit yndlingsfag i skolen? Jeg elsker, 
at det er muligt at gå fagligt i dybden med et 
emne i hovedfagsperioderne i fire uger i træk. 
Det er så sublim en luksus i forhold til det mere 
springende traditionelle skoleskema. 

Har du en hobby eller sport? Tja, njaa....pinligt 
ikke at kunne svare på det. Jeg elsker at gå. 

Yndlingsleg eller spil? Jeg kan godt lide at lege, 
grine og danse folkedanse. 

Spiller du et instrument? 4. klasse og jeg 
koncentrerer os om C- fløjten. 

Hvad er det bedste ved stedet hér? Alle de børn 
og voksne, som beriger dagen med deres tillid og 
smil. 

Og hvad er det værste? Det værste er, når vi har 
for lidt overskud til at skabe det fælles rum i 
mellem os. Min store drøm er, at børn og voksne 
fra både Audonicon, Børnehuset Babuska og 
skolen får lyst og tid til at være sammen i det 
store fællesskab mellem institutionerne. Det 
kunne være at spise sammen eller danse, have 
fælles basarværksteder, teateropsætninger, 
fælles foredrag for de voksne, fælles uddannelse, 
musikaftener, årstidsfester, fyraftensmånedscafé 
.....  Jeg tror, at vi har et kæmpe potentiale for at 
kunne leve, le og udvikle os sammen. 

Hvis du måtte få en gratis billet med 
fællesflyveren, hvor skulle den så gå hen? Jeg 
får brug for en rundrejsebillet til Assisi, 
Grækenlands kultursteder, Irland, Norge, 
Grønland og Island. 

 Har du et yndlingssted på skolen, i børnehuset 
eller på Audonicon? Jeg har mange. Jeg elsker 
selvfølgelig klasseværelset, hvor jeg synes, at jeg 
er i rigtig godt selskab. Fællesarealerne omkring 
fredagsboderne, hvor vi alle samles på tværs af 
institutionerne for at købe ind. Den grønne 
græsplæne ved Audonicon. Jeg forestiller mig, at 
vi en dag allesammen danser folkedans ude på 
græsset. Alle aldre - bare for sjov. Bagefter deler 
vi vores medbragte mad på langborde.   

Har du andet på hjerte? Tak fordi, du laver 
fællesflyveren til os allesammen, Stig!   

 

 

 

Hver morgen starter 7. klasse dagen med en 
frisk gåtur i nærheden af skolen. Om det regner 
eller sner. Hér er det Katinka og Emma, der 
nyder den friske luft.      Tekst + foto: Red. 

 

 

 

        

 Navn: Helle Nejsum Madsen 

Hvad laver du på skolen? Jeg er klasselærer 

for 4. klasse. Jeg har tidligere arbejdet seks 

år i Børnehuset Babuska, hvor jeg har været 

med til at starte vuggestuegrupper. Jeg har 

også været med i Audonicons bestyrelse. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født på 

Hillerød Sygehus den 18. november 1971. Jeg 

blev født sammen med min enæggede 

tvillingesøster, som var så sød at følge mig til 

jorden - men så skulle hun altså også tilbage 

til himlen igen. Jeg voksede op i Espergærde 

og gik i Rudolf Steiner Børnehave hos Lise 

Austad. Som barn blev jeg optaget i den 

allerførste klasse på Rudolf Steiner skolen i 

Kvistgård. Jeg kan huske så utroligt meget 

fra undervisningen i de første 4-5 skoleår. I 

femte klasse blev jeg flyttet til en anden 

privatskole. Lærerne var dygtige og venlige, 

men det var tydeligt, at de opfattede deres 

opgave i forhold til eleverne anderledes, og 

at læreplanen ikke var udviklet til elevernes 

alder. I frustration over at gå glip af Rudolf 

Steiner skolens geniale læreplan var jeg 

selvfølgelig nødt til selv at uddanne mig til 

lærer på Audonicon. :-) 

Hvor bor du nu? Ulrik og jeg flyttede til 

Skanderborg på grund af Audonicon. Vi 

regnede med at skulle bo her i en to års tid, 

men vi faldt pladask for landskabet og for 

menneskene her i området (Audonicon-

Babuska-Skolen), så vi er her altså endnu.  

Hvad er din livret? Grøntsagslasagne, 

champignonsuppe, salat, frugtdesserter og 

chokolade. 

Din  Yndlingsmusik? Rune Funchs sang "It´s 

time to say goodbye". Den skildrer så 

afsindigt smukt, at det er muligt at tage 

afsked med et tak. 

Din yndlingsbog? Av, der er mange, for jeg 

kan godt lide at læse: Astrid Lindgrens 

mesterværker, Laura Ingalls Wilders fine 

børnebøger, Jacob Streits geniale 

fortællinger, kultur- og åndshistorie, 

Johannesevengeliet, "Hvorledes opnås 

erkendelse" - mange, mange flere. 

Din yndlingsfilm? Den svenske film "Som i 
himlen", "Peaceful Warrior" og "Ringenes 
Herre".                      Fortsættes næste spalte… 

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 

      

Morgensang næste uge: 

” Dejlig er den himmel blå/ Et 

barn er født”   

Recitation ved 5. klasse 

           

Ugens Citat:  

”For lidt og for meget fordærver alt”  

Dansk ordsprog (Peder Syv) 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

Først kom der nogle søde overskoleelever og hjalp med at gøre plads  

Tipier fylder nemlig ret meget, også i højden! 

Så ankom tipien og blev stillet op – med flinke forældres hjælp…

Til sidst kunne vi holde tipi-fest med pandekager og popcorn 

       

Fotos: Tanja 

 

Babuskas nye tipi måler 5 meter i 

diameter og der er bålsted i midten 

Find dit juletræ hos Linda Jørgensen og 
Thomas Mikkelsen, Stjær bakker 89, Stjær. 

Pris: 150 cm for 150 kr. 

For hvert træ går 30 kr til Steinerskolen, hvis 
du gør følgende: Send 30 kr på Mobile Pay til 
Jette Vej, 21652393. Jette sørger så for, at du 
får 30 kr’s rabat, når du henter dit juletræ. 

Der er åbent for juletræsfældning alle 
adventsweekender mellem kl. 10 og 16. 

 

 

Vibeke Freising er udnævnt til ny leder af 
børnehuset Babuska, efter at Nina Mather har 
opsagt sin stilling. Nina flytter til Fyn med sin 
familie. Vibeke er en særdeles erfaren pædagog, 
der også har fungeret som stedfortrædende leder 
for huset de sidste tre år. Vibeke tiltræder 1. 
januar 2016. Herunder foto fra babuska.dk. 

  

         

 

Nu har mørket jorden fanget 

Vintertiden står os nær 

Alle farver er forsvundne 

Mørket tog hvad vi har kær 

Hver en blomst på mark er væk 

Frossen er snart hver en bæk 

Stille, stille, stille! 

 

Skovens træer stod så grønne, 

solens lys forgyldte dem 

Med et stød fra vindens vinger 

fløj hver blad i jordens gem 

Sorte stammer, skygger land 

Nu kun vinden tale kan 

Stille, stille, stille! 

 

Stille er nu alle sjæle 

Stille som naturen selv 

Ventende på midnatstimen 

Stjerners lys fra himlens hvælv 

Lyset giver liv på ny 

Det er årets morgengry 

Stille, stille, stille! 

 

Denne sang af Jørgen Bendixen fanger egentlig 
årstidens stemning rigtig godt. Advent er jo en 
forberedelses- og ventetid, men selve ordet 
advent betyder ankomst (af latin: advenire), 
altså ikke noget med ”at vente”. Advent er 
tiden fra den fjerde søndag før juledag indtil jul. 
Siden 1500-tallet har advent været starten på 
kirkeåret. Før det brugte kirken kalenderåret. 
 



 

Søndag den 13. december kl. 16: Julekoncert 

Onsdag den 16. december: Julespil. Skolens 
lærere spiller de gamle julespil: Paradisspillet 
og Kristi fødselsspillet. Der er en forestilling i 
skoletiden, og en for forældre og andre 
interesserede kl. 19 

Juleferie fra 21. december til 5. januar 

Første dag efter juleferien skal eleverne fra 
3. klasse og op se Helligtrekongersspillet. Om 
aftenen dagen før, den 5. december, opføres 
dette traditionelle julespil for alle interesserede 
kl. 19.30.   

De tre julespil udspringer alle af en gammel, 
centraleuropæisk tradition. De blev i sidste 
øjeblik reddet fra glemslen af en østrigsk 
litteraturprofessor. Rudolf Steiner fattede 
interesse for dem, og de opføres i dag på 
steinerskoler verden over. 

 

 
4. december: Adventsspiral 
 
18. december: Julestemning/julefest for 
børn og forældre  

Fotos: Bente 

Årets julebasar blev traditionen tro åbnet 
med en festforestilling, hvor elever fra alle 
klassetrin optrådte. På billedet herover er 
det 7. klasse, der opfører et skyggespil, hvori 
der indgik både nisser, en heks, en vis 
tapetserer og et par kendte fodboldspillere. 
På billedet herunder er det første klasse, der 
optræder for fuld udblæsning.   

 

 

Løsning på gåden: Han spørger ”Hvis jeg nu 

spørger den anden vagt, om det er den rigtige 

dør, han står ved, hvad vil han så svare?”  

Dette spørgsmål vil få det samme (forkerte) 

svar uanset hvilken vagt, han spørger, og 

prinsen skal så vælge den modsatte dør, hvis 

vagten svarer nej, og den nærmeste dør, hvis 

vagten svarer ja.  

 

I begyndelsen af sidste uge havde vi besøg af 
kong Vinter. Børnene i Babuska nød vinterens 2. 
og foreløbigt sidste dag med sne. På billedet 
herover er det Rose og Ella, der kælker. På 
billeder nedenfor er der fuld gang i 
kælkebakken. Det var måske lidt koldt for de 
små fingre, men heldigvis er en flyverdragt jo 
både varm og rimelig vandtæt – eller i hvert fald 
snetæt. Sneen var desværre væk næste morgen, 
men den kommer nok igen. Fotos: Bente 

 

 Næste uge kommer der INGEN flyver. 
Årets allersidste udkommer onsdag 
den 16. december 

  

 

 

Af Dorthe Rosendahl 

Søndag den 27. december kl. 14.00 i Audonicon,   
Grønnedalsvej 14, i Skanderborg, synges 
Drømmekvadet om Olav Åstesons åndelige rejse 
gennem de tolv hellige nætter fra den 24. 
december til den 6. januar. Den 6. januar er 
tillige den gamle juleaften, Hellig tre Kongers 
dag og epifanias-dagen (åbenbaringsdagen). 
Hans sjæl har løsnet sig fra kroppen og han har 
vandret i drømmene fra den verden, vi er født 
ind i, ”fødelseshjem” til verden på den anden 
side, ”Auromhjem”. Her har han fået indsigt i 
menneskenes skæbne efter døden. På 
”trettendedagen” har sjælen igen taget plads i 
hans legeme. Han går til kirken, hvor han 
fortæller kirkegængerne om sine drømmesyner.  

Han har gået over Gjallarbroen, der skiller vores 
verden fra dødsriget, har slidt sig gennem et 
tjørnekrat, set mod helvede og fået en glød af 
himmerige. Undervejs har Jomfru Maria Gu'mor 
bedt ham rejse til ”Brokksvalin”, for der skal 
”dommen stande”. Han har været vidne til 
syndige sjæle, som bøder for deres synder i 
”Fødelseshjem”, han har oplevet det 
dramatiskemøde mellem Jesus og Sankt Michael 
udstyret med ”dombasunen” og vægten på den 
ene side og ”Grutte Gråskæg” på den anden side. 

Drømmekvadet blev opdaget i Øvre Telemark 
lidt før midten af 1800-tallet og nedskrevet af 
nogle norske traditionssamlere. Det menes at 
være skabt i et folkeligt miljø omkring dette 
område ved Eidsborg Stavkirke. 

Kvadet synges af Kirsten Engedal Larsen, som 
har sunget det i forskellige sammenhænge i en 
hel del år. Kirsten er til daglig dagplejemor og 
landmand og elsker at synge.  

Entré: Frivillige bidrag 

 

 
Til julebasaren i lørdags var der en særlig 
aktivitet, der hed ”dragenedlægning”. Det gik 
ud på at ramme hjertet på en farlig drage 
med et spyd. På billedet nedenfor er det Isis, 
der lige har kastet. Det fremgår ikke af 
billedet, om Isis rammer plet, men i hvert 
fald er det et pletskud fra fotograf Bentes 
hånd!  

 

 
 

 


