
.  

             

 

    

 
Instrument-marked!                             

Kære alle! 
2. og 4. klasse begynder på nyt 
musikinstrument efter sommerferien, så 
det er snart højsæson for køb af 
musikinstrumenter. 

Mange af jer ligger inde med brugte 
instrumenter, som trænger til nye ejere. 

Derfor sætter vi plads af til et 

stort instrumentmarked i Fællesflyveren 
onsdag den 8/6. 

 

Skriv en annonce med en kort beskrivelse 
af instrumentet, kontaktoplysninger og 
prisforslag. Send til den til fællesflyveren: 

bahnson@privat.dk senest på lørdag. 

 

Bedste hilsner Martin, 

Instrumentundervisningskoordinator 

 
 

 

    

 

I sultanens palads 

David Szöke og Mónika Szőke-Békefi bor i landsbyen Jeksen lidt nord for Stilling. 

Hér har de det seneste år drevet den internetbaserede forretning ”Jeksen 

Grønthandel”. Deres datter Paprika går på vildrosestuen i Babuska. Både David og 

Mónika kommer oprindelig fra Ungarn…  

Hvordan kan det være, at I kom til Danmark? David: Jeg kom oprindeligt for at 

uddanne mig. Da jeg læste på universitetet, var det ikke muligt at uddanne sig til 

økologisk landmand i Ungarn. Så hørte jeg om uddannelsen på den økologiske 

landbrugsskole Kalø…                                                                                  Fortsættes på side 2 

 

          

 

  
  

Det var en stor aften i Kulturhuset. Den berømte sopran, Sonja Sveske, 

sang arier af Mozart, akkompagneret af "Den østjyske strygekvartet". 

Alle tilskuerne sad tryllebundne i den store sal, men pludselig, da 

koncerten næsten var forbi, stoppede musikken. Lyset blev tændt. En 

stor, bred politimand trådte op på scenen og sagde:  

"Under koncerten er et pengeskab bag scenen blevet brudt op, og Sonja 

Sveskes kostbare smykker er blevet stjålet. Det udløste en alarm hos os, 

og vi satte straks vagt ved alle døre. Så tyven kan ikke være sluppet væk! 

Vi beder alle de tilstedeværende forlade salen enkeltvis. Mine kolleger 

ved udgangen vil undersøge alle tasker og jakker".  

Alle tilskuerne gik så ud, og alt blev undersøgt. Selv brandvagtens 

kasket. Kun nogle få slap for kontrol: En gammel mand i kørestol, en ung 

mor med et toårigt barn (med tydeligt fyldt ble), sopranen Sonja og de 

fem musikere, der fulgte hende med deres instrumentkasser. Men selv 

om alt og alle ellers blev gennemsøgt, blev smykkerne ikke fundet. 

Hvordan slap tyven væk med sit bytte?   Løsningen står på bagsiden! 

 

Tip: Begynd med overskriften og læs gåden langsomt igennem igen! 

Se billeder fra skolens majfest side 3 

Læs om forældre til foredrag  side 4 

Grønt 
 

nettet 
Interview af red. 

mailto:bahnson@privat.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Tirsdag d. 14. juni 19.00: En aften med 
Munk og Funch Denne aften vil Karstens 
visdomsfulde ord blive beriget med Runes 
smukke sange, og samtidig vil Runes 
personlige sange og fortællinger blive 
belyst i et større perspektiv gennem 
Karstens dybe indsigt i menneskets væsen. 
Pris: kr. 100 / kr. 150 for par (børn gratis)  

Se også: http://www.karstenmunk.dk eller 
lyt til Runes musik på youtube. 

Sommersangaftener på Audonicon: 

Idag d. 1. juni 19.00: Vær med til at fylde 
Audonicons smukke rum med skøn sang, 
fra gospel til årstidssange. Aftenen ledes af 
Rune Funch. Pris: 75 kr. (børn gratis). Der 
kommer yderligere to sangaftener 9. juni 
og 21. juni – se plakaten på forsiden! 

 

er stedet, hvor man køber bøger, 
skrivegrej, giftfri farver, legetøj og meget 
mere. Der er åbent 13 – 16 tirsdag til 
torsdag og 10 – 14 om fredagen. Du kan 
også købe varer på hjemmesiden 
audoniconsbogsalg.dk. Kig ind! 

  

Du kan handle i David og Monikas netbutik 
Jeksen Grønthandel på: 

jeksengronthandel.dk.  

Du bestiller på hjemmesiden og får varerne 
leveret hjem til dig. På siden kan du se, 
hvilke dage, der leveres.  

Du kan også handle hos dem hver lørdag til 
marked i Ry (på pladsen ved stationen) fra 
klokken 10 til 14. Der står også andre 
handlende og sælger gode fødevarer med 
mere, så det er nok en udflugt værd....   

 

 

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

forældre-intra       Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

Og hvad så siden? David: jeg har arbejdet 
på et økologisk gartneri, i Harlev, i otte år. 
Og jeg har også lært mange af de lokale 
avlere at kende.. Og har lært at dyrke alle 
mulige grønsager. Jeg har været i Danmark 
i ni år nu. Og hvor længe har du været her, 
Monika? I seks år.  Grønthandelen, hvordan 
startede den? Monika: Det var min idé, men 
det er Davids arbejde nu. Og der brugte I så 
alle de lokale kontakter? Ja, folk havde ikke 
mulighed for at købe direkte fra de lokale 
avlere her i området - de sælger deres 
varer til nogle større steder. Og vi har ikke 
plads til en fysisk gårdbutik. Og så fandt vi 
på det med netbutikken. Altså, man ser 
varerne på nettet, I har et lager, og så kører 
I ud med varerne? Ja, vi får altid varerne 
samme dag, som vi leverer. Så vi har ikke 
noget stort varelager, og varerne er altid 
friske fra gartneriet eller landmanden. Kan 
I så leve af det? David: Det er hele min 
indtægt nu, så det regner vi med at kunne.  

Jeres datter, Paprika på to år, går i 
vuggestue i Babuska. Hvorfor har I valgt 
det? Der var ikke nogen tvivl. Vi synes, det 
er den eneste måde, man kan opdrage børn 
på, med Steiner-pædagogik. Det er vi 
simpelthen så glade for. I var ikke rundt at 
kigge på andre børnehaver? Nej, det var vi 
ikke. Og vi kunne ikke drømme om, at hun 
var et andet sted. Så det kan være, hun også 
skal gå i Steinerskole. Kendte I noget til 
Steinerpædagogik i forvejen? Ja. Vi har hørt 
om det, og læst om det. David: Jeg kender 
også til biodynamisk landbrug, og har 
prøvet at arbejde med det. Monika: Og jeg 
har læst flere bøger af Rudolf Steiner...  

Nu har I valgt det smukke navn Paprika til 
jeres datter. Har det noget at gøre med, at I 
kommer fra Ungarn, og at I har en grønt-
handel? . David: Nej, men det er også en 
del af historien, at Paprika er ikke et navn i 
Ungarn, og det var virkelig mærkeligt for 
vores familie... Monika: De var lidt sure...  
Hedder paprika også paprika på ungarsk? 
Ja, det gør, både grønsagen og krydderiet. 
Hvad synes I, er det bedste ved at have børn 
i Babuska? Den måde de arbejder med 
børn, hele pædagogikken. Paprika går på 
Vildrosen, det fungerer rigtig godt.    

    

Paprika, fotograferet af Bente Foged Madsen 

 

 

 

 

        

Navn: Nicolai Hvidbjerg Egholm 

Hvad laver du på skolen? Jeg startede 

her i marts måned i 5. klasse. Inden jeg 

kom til Rudolf Steiner-skolen gik jeg på 

Stilling skole. 

Hvor og hvornår er du født?  )? Jeg er 

født på Silkeborg sygehus d. 12. 

september 2004.  

 Hvor bor du nu? Jeg bor i Stilling med 

min mor, far og min storesøster samt 

min hund Bailey  

Hvad er din livret? Det er helt sikkert 

pizza og spareribs  

Din  Yndlingsfilm? ”Ringenes herre”  

Din yndlingsbog? ”Skammerens datter”  

Yndlingsmusik? Jeg har ikke rigtigt 

noget yndlingsmusik, men jeg hører 

næsten alt slags musik  

Hvad er der ikke mange, der véd om 

dig? Jeg har kørt bmx i 2 år, og har 

vundet en 3. plads til klubmesterskabet i 

2013  

Hobby eller sport? Jeg kører på løbehjul 

og spiller håndbold, hvor jeg også står 

på mål 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Det 

er Matematikperioden  

Din yndlingsleg eller –spil? Jeg spiller 

alt muligt på computer. 

Hvad er det bedste ved skolen? 

Vennerne og legepladsen 

Og det værste? Da jeg ikke har været 

her på skolen i så langt tid, kan jeg ikke 

fortælle hvad det værste er... hvis der 

skulle være noget..  

 Hvis du måtte få en rejse med 

flyveren, hvor skulle den så gå hen? Så 

ville jeg gerne til Gran Canaria 

 Har du et yndlingssted på skolen? 

Legepladsen. 

 

 

 

 

       

Morgensang næste uge:   

”Og det var en skærsommerdag”                                                 

(Recitation: 8. kl.)          

 

Ugens Citat:  

”Livet er en Guds gave, der skal 
nydes med et smil og på en værdig 
måde” 

 Dronning Salote af Tonga (enevældig regent 
1918-1965). Citeret efter Arne Falk-Rønne 

http://www.karstenmunk.dk/
mailto:Bahnson@privat.dk


 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

I sidste uge var en stor del af skolens 

elever på rejse eller tur.  

Fjerde klasse var på vikingetur til Bork 

Vikingehavn, hvorfra disse billeder 

stammer. Fotograf er Sesha R. Hart, far til 

Silje. Sesha besøgte vikingebopladsen ved 

Ringkøbing Fjord tirsdag. 

     

Der er rigtig vikingestemning indenfor 

og udenfor i Bork. Alle havde gjort meget 

ud af dragter og udstyr, og moderne ting 

var stort set forbudt! 

    

Herunder står Silje H. på havnen  foran 

langskibet. 

          

                             

                       

              

Folkedans: Traditionen tro optrådte syvende klasse med folkedans. Ovenfor til 

højre er det vist det, man kalder en ”dametur”. Nedenfor et vue over hele 

festpladsen, hvor majstangen står klar til at rykke ud….  

          

Vikingebod: Der var stor interesse for fjerde klasses bod, hvor man 

kunne købe alt det udstyr, en rigtig viking har brug for. 

Bissekræmmer: På billedet nedenfor til venstre sés Erik Knudsen (th), 

”bissekræmmeren fra Skibby”, og hans tro væbner Esben. Erik har 

været en trofast støtte for fjerde klasse, efter at han og Helle Madsen 

tilfældigvis mødte hinanden på en færge. Det er Erik, der har lavet de 

ting, der blev solgt i boden på billedet ovenfor.  
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 Bolig til salg 
Skøn 6-værelses ejerbolig på 130 m2 i 
'Gyldenmuld' i Stilling er til salg. 
Bofællesskabet består af 12 huse, 
fælleshus med fællesspisning 5 gange 
ugentligt, værksted mm. og 20.000 m2 
fællesareal.  Ca. 2,5 km fra 
Babuska/Rudolf Steinerskolen med 
godt stisystem. Kontakt Rasmus på tlf. 
23905730 /Rasmus.herold@gmail.com  

eller se www.dba.dk/hus-i-dejligt-
bofaellesskab/id-1024514577 

 

 

Husk at aflevere DIT  forslag til 
skolens nye adresse til den store 
navnekonkurrence! Sidste frist er 
i dag! 

 

         

 

Femte klasse var i sidste uge på 
cykeltur til Klostermølle, et virkeligt 
dejligt sted, der ligger ned til Mossø i 
nærheden af Sukkertoppen. Herover 
sés Karin Ahlgren med nogle af eleverne 
foran den smukke gamle hovedbygning, 
hvor femte klasse spiste og sov.  /Red. 

                                              

      

 

Inger Marie Hahn Møller, herover,  er 

ansat som klasselærer for den nye 

første klasse efter sommerferien. 

 

To forældre på Steinerskolen 
fortæller hér om deres indtryk fra det 
forældreforedrag, Karen Margrethe 
Jørgensen holdt til majfesten den 21. 
maj. Emnet var ”Steinerpædagogik 
med særlig fokus på grundskolen”…. 

   

Dagens forældreforedrag ved Karen 

Margrethe Jørgensen startede  med en 

malerisk historie fortælling om 

forskellige landsdele af Finland, der 

endte ud i en samlet helhed, hvor jeg 

både fik en oplevelse af forskelligheden i 

landet, klimaet og personerne. Kunne 

med den levende fortælling næsten 

fornemme min egen tilstedeværelse og et 

ønske om endnu en god historie kunne 

ikke undgå at strejfe mit sind. En 

undervisningsmetode der bruges på 

Rudolf Steiner-skoler til at vække 

interesse og begejstring. Finland 

historien appelerede til geografi- 

undervisning, men ikke kun geografi 

konkret, som en tidligere folkeskoleelev 

som mig ville tænke - nej mange flere 

aspekter var i spil, som forskelligheden i 

landet, duften af det æble der blev givet i 

en landsdel, varmen fra den mest bløde 

pels i Lapland, budskabet om det 

omfavnende menneske osv.  

Vi rundede en snak om pædagogik - En 

Rudolf Steiner-pædagogik set i lyset af en 

evig foranderlig og udviklende måde at 

anskue tilgange på. En skole hvor 

værdien af torsdagsmøderne vægtes, for 

at belyse og reflektere temaer, 

pædagogikker, aktuelle situationer, 

enkelte børn osv.  

Til slut debatterede vi reciteringens 

formål på  de forskellige alderstrin - en 

appetitvækker om hastigheden for 

hvornår børn er klar til at modtage og 

implementere - når egen dømmekraft 

vækkes - tilkendegivelser fra forældrene 

om tilfredshed med mere.  

Fortsættes næste spalte 

 

Endnu et forældreforedrag, hvor jeg 

oplevede en levende nærværende lærer 

give mig endnu mere forståelse og 

respekt for det engagement og den viden 

der ligger bag lærernes undervisning. 

  Tine Damkjær, mor til i Tilde 1. klasse  

 

 

Det var et super spændende foredrag 

som omhandlede Steinerpædagogikken 

med særlig fokus på grundskolen. Karen 

Margrethe fortalt levende omkring 

undervisningen på skolen, som tager 

udgangspunkt i barnets udvikling, og 

hvordan læreren formidler 

undervisningen til eleven på den måde, 

som rammer barnet både aldersmæssigt 

og udviklingsmæssigt.  

Det var et meget interessant foredrag af 

Karen Margrethe, dejligt at få mere 

baggrundsviden omkring undervisningen 

i de forskellige klassetrin/alderstrin, og 

få mere viden omkring hvordan læreren 

igennem sin undervisning rammer 

barnet, der hvor det er 

udviklingsmæssigt. Jeg har deltaget i en 

flere foredrag i forbindelse med lørdags- 

skole, jeg synes, at det er meget lærerigt 

og spændende at høre mere om Steiner- 

pædagogikken og undervisningen på 

skolen. 

Pia Westergreen, Mor til Kasper i 2. klasse og 
Jonas i børnehaven 

 

Fra SFO’en: 

   
Inger og Silje har lavet en enormt lang 
blomsterkæde af mælkebøtter – den var 
næsten lige så lang som SFO-bygningen! 

 

 

Løsning på gåden: Der var en musiker for meget! 

En kvartet består kun af fire musikere. Den 

femte var tyven, som var snedig nok til at følge 

efter de rigtige musikere. Smykkerne havde han 

i instrumentkassen!  

 
 


