
.  

             

 

    

 I Audonicons program for julen (se 
bagsiden) kan man læse om to foredrag, der 
begge handler om de tolv hellige nætter. 
Men hvad er de tolv hellige nætter egentlig? 
Jeg har spurgt Niels Henrik Nielsen, som 
står for det ene af de to foredrag: 
”De tolv hellige nætter er en gammel 
germansk og kristen skik, som markerer 
forskellen på solårets 365 dage og 
måneårets 354. Elleve dage og tolv nætter, 
som man oplevede som stående uden for 
tiden - hellige nætter og ’døde’ dage.” 

Niels Henrik fortsætter: ”Man arbejdede 
ikke, men gav sig hen til den særlige 
stemning man oplevede. Nætterne blev bl.a. 
brugt til bøn og fordybelse, til at holde 
orden, og til at spørge oraklerne om 
fremtiden. Så fejrer vi Jesu fødsel i en særlig 
tid, som vi blot ikke længere lægger mærke 
til?” 

De tolv hellige nætter (og 11 dage) regnes 
fra juledag og til helligtrekongersdag, den 6. 
januar. Det er samtidig tidsrummet mellem 
den ”nye” kristmesse og den gamle 
”tilsynekomstfest”, som efter den ældste 
tradition var dagen for Jesu fødsel.  

Dette tidsrum er, tilfældigt eller ej, 
sammenfaldende med vores juleferie (eller 
rettere skolebørnenes, desværre ikke altid 
forældrenes). Så det kan stadig være en 
særlig tid, der står udenfor hverdagens 
stress og jag. En tid, hvor vi sammen i ro og 
mag forbereder os på det nye år, der truer. 
 

Glædelig jul til fællesflyverens læsere. 

Stig, redaktør 

Tak til Niels Henrik 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 



En velhavende ældre dame var blevet lidt sær. 
Hun stolede ikke på banken, så hun gemte 
sine penge i en kasse, som stod i et udhus. 
Døren til udhuset var låst med en almindelig 
hængelås, og der var ikke andre måder at 
komme ind på end gennem døren. Når damen 
skulle bruge penge, låste hun hængelåsen op 
og lod den hænge ulåst på udhusdøren. Så tog 
hun  pengekassen med ind i sit hus og talte de 
penge op, hun havde brug for. Derefter bar 
hun pengekassen ud i udhuset igen, og 
smækkede hængelåsen i lås.  

En tyv havde bemærket, hvad den gamle 
dame gjorde, og en dag, da hun ville hente 
sine penge, var udhuset låst - men 
pengekassen var væk!  

Hvordan har den listige tyv båret sig ad med 
at hugge pengene?  

Tip: Den gamle dame bruger kun nøgle, når hun 
låser hængelåsen op – ikke, når hun låser den 

 

Adventskransen tændes  under  
morgensangen på skolen. En 
stemningsfuld stund, hvor alt lys er 
slukket. Vi synger ”Nu tændes der 
et lys i kvæld”. Til højre Jacob fra 5. 
klasse, der fik lysene tændt i første 
hug (foto th.  Bente, øverst red.)  

 

 

 

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

 

December og snart jul     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

  
 

 

Herover  julepynt, lavet af skolens elever, udstillet 
til salg til julebasaren.  Foto red. 

Hvis man har et barn, der skal begynde i skole til 
næste år, er det ved at være på tide at tænke på 
at skrive sit barn ind. Kommunen har allerede 
sendt besked ud om indskrivning. Hvis man 
gerne vil have sit barn på Rudolf Steiner-skolen 
(og det håber vi naturligvis, I vil!), så skal man 
vide følgende:  

For det første kan man til enhver tid indmelde 
sit barn ved at henvende sig til kontoret,  og få 
en indmeldelsesblanket.  

Og så er det snart tid til indskrivningen, som er 
den mere formelle begivenhed, hvor forældre og 
børn til den kommende børnehaveklasse mødes 
første gang. Det foregår torsdag den 21. januar 
klokken 15 – 17 og vi håber, så mange som 
muligt møder op – også de, hvis børn allerede er 
meldt ind.  /red. 

 

 

 

 

På Steinerskolen er kunst og æstetik 

vigtige fag. Eleverne oplever kunsten 

bogstaveligt talt på egen hånd, gennem 

den kreative proces. På billederne ses 9. 

klasse på Glyptoteket i København, hvor 

de øver sig i kunstbetragtning af antikke 

værker. I processen er det vigtigt at lade 

sin egen bedømmelse af værket træde i 

baggrunden, og i stedet ved at overføre det 

til papiret stimulere sine egne 

kunstneriske evner. Som man kan se, var 

der dyb koncentration hos de unge 

mennesker. På turen, som foregik i uge 48, 

var der også tid til mere jordnære 

oplevelser som teater- og restaurantbesøg. 

Foto: Fra Sidses FB-side. 

  

Herover Kunstlærer Sidse Aaes hjælper  
Estella.   Bagved står Sofia. 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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. Fri entré! 

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

Mandage kl. 15.45 -16.45. Første gang den 
11/1 2016: Kursus i eurytmi på Audonicon 

Vi vil fordybe os i flere områder af eurytmien -  
bl.a. rytmer. Der vil også være øvelser, som 
målrettet styrker livskræfterne og øvelser som 
kan forbedre søvnen. Alle er velkomne! 

I alt 6 gange Underviser : Annette Fredslund 

Tilmelding : Tlf. 86 52 47 55 Audonicons kontor 
eller kontor@audonicon.dk Pris : 300 kr. som 
indsættes på Audonicon´s konto mærket 
"Eurytmi". 8401 - 4200061 

31. januar kl. 14: Støttekoncert til fordel for 
dansk flygtningehjælp. Festlig koncert med 
lokale kunstnere, alle genrer. Mad, kaffe, kage. 
31. januar kl 14 til 17 på Audonicon. Arrangør 
Hans Knæhus. Giv et bidrag, som giver adgang 
til koncerten (min. 100 kr),  på 

Skanderborg.http://minindsamling.flygtni
ng.dk/generelt/32268#.VlWmqbC8Kks.fac
ebook (find det evt gennem Hans’ FB-side) 

Der kan også betales ved indgangen. 

 

 
De hellige tre konger, elevtegning 

 Tyven har simpelthen 
købt en hængelås magen til damens, og mens 
hun er inde i huset, bytter han dem om. Om 
natten låser han op med sin egen nøgle, 
stjæler pengene og bytter låsene om igen! 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Sebastian fra 4. og Sofia fra 1. (og deres far) 
synes det er synd at så meget voks fra gamle lys 
bliver smidt ud. Vi vil gerne give de raste nyt liv 
i et nyt stearinlys! Hvis du samler stumperne op 
laver vi en samlekasse i starten af næste år. Det 
kan være at nogen af de nye lys dukker op på 
skolen i løbet af 2016! Hilsen Duncan 

       

 

Fornylig har 8. klasse opført skuespillet 
”Ghostmore Castle”. Historien er måske kendt 
for én og anden elev fra engelsktimerne, På det 
øverste billede er vi på slottet foran de meget 
levende portrætmalerier - inden det bliver 
rigtigt uhyggeligt. På det nederste billede er 
spøgelset løs på slottet.     Fotos: Bente 

Det går rigtig godt for børnehuset – så godt, at 
der nu er ventelister trods faldende børnetal. 
Klokkeblomst-stuen har også fået flere børn, 
faktisk så mange, at stuen deles i to, så der 
opstår en ny smørblomst-gruppe i den tidligere 
mælkebøttestue. De to grupper vil dog være 
fælles om mange ting i det daglige. (fra 
Babuskas nyhedsbrev dec. 2015) 

 

 
Efter nytår vil flyveren udkomme onsdag i lige 
uger – første gang i uge 2. Samtidig vil der 
komme væsentlig flere opdateringer på 
flyverens Facebook-side. Så det er en god idé at 
tjekke den indimellem. Det er min tanke, at vi 
herigennem kommer ud til flere mennesker, 
også dem, der måske slet ikke kender os endnu.   
Red.

børn kan gå til.  /Red.  

                      

 

 

 

    

 Navn: Emma Randvig Zagura 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 7. klasse. 

Jeg har gået på skolen siden 1. klasse. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født den 

17. januar 2003 på et hospital i Israel, i en 

by, der hedder Beersheva. 

Hvor bor du nu? I Skanderborg bakker 

sammen med min mor, far, lillebror Daniel, 

vores hund Albert og vores kat Lulu. 

Hvad er din livret? Kartofler med brun sovs 

og en israelsk gryderet, der hedder ’hamin’. 

Hvad er din yndlingsmusik? Sia 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Engang, da vi var i Israel, blev vi fanget i en 

vild sandstorm i ørkenen og telte, soveposer 

og skraldespande fløj om ørerne på os! 

Hvad er dit yndlingsfag i skolen? 

Håndarbejde, men jeg kan også rigtig godt 

lidt hovedfag nu, hvor vi arbejder med 

referat, resumé og personkarakteristik 

Har du en hobby eller sport? Jeg kan godt 

lide at sy på symaskine, og jeg går til dans 

Yndlingsleg eller –spil? Gæt og grimasser 

Hvilket instrument spiller du? Jeg spiller 

violin, og jeg spiller også guitar derhjemme 

Hvad er det bedste ved skolen: At både små 

og store er sammen, og næsten alle kender 

hinanden. 

Hvor ville du rejse hen, hvis du fik en rejse 

med flyveren? Til Frankrig, især Paris, der 

har jeg aldrig været, og vil gerne derhen. 

Dit yndlingssted på skolen: Min klasse 

Er der en særlig ting, du gerne vil dele? Jeg 

skal snart have en lillebror, her til december, 

det glæder jeg mig til!  

  

Helena Frost Madsen, som er  mor til 
Valdemar (1. kl) og Valentin (4, kl), er ny 
pædagogmedhjælper i SFO’en fra 16. 
november. Hun er også kontaktperson for 
første klasse. Det er et nyt tiltag, at hver 
klasse har én, de kan gå til.   /red. 

 

 

      

Ugens Citat:  

”Ingen er nogen sinde blevet fattig af at 
give”  

Anne Frank (citeret efter Kristeligt Dagblad) 

mailto:Bahnson@privat.dk

