
.  

             

 

     

    

 

  

 

    

 



Hr. Svagström og hans genbo fru 
Knahrvorn havde længe været på kant. 
Men nu var det helt galt, og Hr. 
Svagström tilkaldte politiet... "Se der", 
sagde han, da betjenten ringede på. 
"Min fineste havenisse.. helt smadret". 
Og ganske rigtigt lå figuren nu spredt i 
stumper og stykker på sneen i forhaven. 
Ved siden af lå en stor sten, der åbenbart 
havde gjort det af med nissen. 

"Og De mener, at det er Deres genbo, 
der har gjort det?" "Ja, for en halv time 
siden hørte jeg et brag, og da jeg så ud af 
vinduet, så jeg fru Knahrvorn løbe væk 
over vejen..." "Hvor befandt De Dem på 
det tidspunkt?" "På badeværelset, bag 
det vindue der" sagde Svagström og 
pegede på et lille vindue. "Jeg stod 
under bruseren, jeg var lige ved at være 
færdig med et langt, varmt bad. Det er 
så koldt i huset her om vinteren".  

"Trækker De ikke gardinet for, når de 
bader?" ville betjenten vide. "Nej, 
vinduet kan ikke åbnes, det er næsten 
100 år gammelt. Så jeg har ikke gardiner 
på grund af fugten". "Men De er altså 
sikker på, at De så denne dame 
ødelægge Deres nisse...?" "Øh, ja altså, 
jeg hørte braget og så hende løbe væk, i 
samme øjeblik, jeg kiggede ud fra 
bruseren. Vil De straks gå over og 
arrestere hende!" "Næ" sagde 
betjenten, "for der er noget galt med 
Deres forklaring". Hvad er der galt med 
historien?   Løsningen står på bagsiden. 

 

        
 

 

En dejlig lun juniaften var rammen om 
Steinerskolens traditionsrige sommer-
koncert. Det har sikkert ikke været helt 
køligt i musikdirektør Martins stilige 
jakkesæt, men der var ingen sved på 
panden at spore hverken hos ham og de 
øvrige musiklærere, eller hos de mange 
dygtige elever. Scenevante, som steiner-
elever nu er! Der var for mig at se 
fokuseret lidt mere på sammenspil 
denne gang, og mindre på at alle skulle op 
og spille hver for sig, hvilket gav 
koncerten et mere letflydende forløb. 
Men samtidig var der allerede fra 
mellemtrinnet præstationer på enkelt-
instrumenter, der gik rent ind. Et enkelt 
eksempel var nogle meget smukke og 
klare toner fra tværfløjterne. Og så skal 
jeg da også lige nævne korsangene, ikke 
mindst det finurlige talekor "diæt", der 
både var velsmurt og vellykket... Og som 
lige havde den befriende humoristiske 
snert i disse skammelige "diæt-tider"...  

 

Martin og kor 

 

Orkesterstykkerne er for mig kronen på 
værket – ”cremen af cremen”. Fine 
fløjtetoner blander sig med bragende 
blæsere, sarte strygere og brummende 
bas. Dertil kom denne gang nogle 
fremragende solo-præstationer, både i 
mellemskole- og overskoleorkesteret. Helt 
i særklasse var  Markus Eegs brilliante og 
sikre cellospil! Hele opførelsen havde et 
robust præg og vidnede om et langvarigt, 
sejt indstuderingsarbejde. At orkestrer-
ingen også var gennemført, og ikke bare 
fulgte "de forhåndenværende søms 
princip", oplevede jeg således: Netop som 
vi svævede rundt i Elgars landskaber, 
tænkte jeg: En anelse slagtøj ville nu passe 
godt ind - og vips, i det samme forkyndte 
en dyb men behersket trommen, at Tonni 
havde fundet pauken frem fra gemmerne. 
Se, det var perfekt timing! 

 

  
Myreflittige forældre rydder lynhurtigt salen 
efter koncerten. Heldigvis slap vi for 
gulvvasken. For trætte børnefamilier kan det 
også blive for meget af det gode...  

Som jeg skrev i sidste nummer, er der 
brug for hjælp, hvis flyveren skal 
fortsætte efter ferien. Det er sjovt, 
givende og lærerigt at være redaktør, og 
der kommer rigtig mange gode indlæg. 
Men opgaven er også vokset, og jeg har 
hårdt brug for aflastning. Derfor er det 
nødvendigt at dele arbejdet ud på flere 
hænder. Der er allerede kommet et par 
henvendelser, men der er brug for flere. 
Der er tale om ret forpligtende opgaver, 
til gengæld er der frit spil til at sætte sit 
eget præg! Opgaverne kan f.eks. være 
reportage, layout, korrektur, faste 
klummer osv. Kom gerne med nye forslag 
til indhold! Med denne opfordring ønsker 
Fællesflyveren alle læserne en rigtig god 
sommerferie!   Hilsen Stig, redaktør 

 

Tekst + fotos: red. 

 

Herover: Christina og Emma 

spillede en smuk smuk sonatina 

for to violiner 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3/4 violin i god stand til salg med nyere 
violinkasse, bue og skulderstøtte. Pris 
3000,- kr. Ring på 51 27 22 28 Dorte,  
mor til Jerrik i 1. videregående. Prisen 
kan vi tale om 

1/2 violin AUBERT, meget fin stand med 
god klang. Pris 1200 kr. 

Henv.:  rieogole@gmail.com / 26741600 
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Flyveren havde håbet i 

dette nummer at kunne løfte sløret for 
vinderen af den spændende 
konkurrence, og ikke mindst for det 
vindende forslag til det vejnavn, der 
bliver skolens nye adresse. Men 
desværre er juryen ikke helt færdig med 
at arbejde endnu, så det bliver først til 
sommerfesten på lørdag, at spændingen 
udløses! Foto Markus Eeg, fra Dornach.

Husk sommerafslutningen med 
dimission på skolen lørdag og 
sommerfesten med ”farvel til de store” 
i Babuska fredag  

 Tager man et langt, varmt 

brusebad en kold vinterdag, vil vinduet - især et gammelt ét uden 

termoglas - være så dugget, at man ikke kan se noget som helst 

tydeligt igennem det uden først at stå ud af badet og gå hen og tørre 

vinduet omhyggeligt af. Så Hr. Svagström kan umuligt straks have 

genkendt den person, der kastede stenen mod havenissen! 

 

 

  

Helst lørdag, eller efter aftale. 

Send indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug 

forældre-intra     

  Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

              af red.

For kort tid siden overhørte Karen 
Margrethe Jørgensen en samtale mellem 
to  kommende børnehaveklasseelever: ”Vi 
skal ikke have Karen Margrethe” siger den 
ene. ”Nej” svarer den anden. ”Hun skal på 
plejehjem”. Helt så galt står det ikke til! 
Men det er rigtigt nok, at Karen Margrethe 
går på pension – stadig frisk og ikke træt -
efter at have arbejdet utrætteligt på Rudolf 
Steinerskolen i samfulde 18 år. Vi kommer 
til at savne hendes smittende humør på 
skolen - men mon ikke hun stadig dukker 
op i forskellige sammenhænge? Selvom 
hun selv nægter, at hun vil lade sig 
involvere i noget det første halve års tid… 

  

Karen Margrethe – ikke klar til plejehjemmet! 

Karin Ahlgren har også valgt at forlade 
skolen, i første omgang for ét år. Karin har 
arbejdet hér i fem år, og har været en 
fornyende kraft i undervisningen. Hun har 
også været klasselærer for min ældste søn 
i de fem år, og vi er virkelig taknemmelige 
for den måde, hun altid har formået at se 
ham og komme ham i møde. Derudover 
har Karin været en trofast støtte for 
flyveren med mange gode indlæg og 
forslag. Sidse Aaes overtager den 
kommende 6. klasse efter Karin./Red.           
PS. Både Karen Margrethe og Karin har været 
flyverprofil i år, se nr. 10 og nr. 23. 

Søren Bjørnskov er fra 1. juni ansat som 
leder af skolens SFO. Søren kommer fra en 
stilling i KLUB’N, som er et kommunalt 
fritidstilbud lidt længere nede af Grønne-
dalsvej. Der har han arbejdet som pædagog 
i 12 år. Søren har også håndværksgener, og 
vil efter sommerferien også i mindre 
omfang få støttefunktioner på skolen. 

 

 

  

 

  

Navn: Helena K. Frost Madsen 

Hvad laver du på skolen? Jeg er 

forælder til Valentin i 4. klasse og 

Valdemar i 1.klasse og så arbejder jeg i 

skolens SFO. Jeg har selv gået på Rudolf 

Steiner syd-skolen i Århus. Jeg er senere 

i livet blevet uddannet designer, 

mønsterkontsruktør og skrædder på 

Tekstilhåndværkerskolen i Ålborg. 

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født 

den 29. august 1982 på Silkeborg 

sygehus og er vokset op i Århus. 

Hvor bor du nu? Vi flyttede til 

Skanderborg i 2014 og bor nu et 

stenkast fra skolen sammen med syv 

kaniner og en kat med killinger i 

maven. 

Din livret: Sushi, Salater og suppe. 

Din yndlingsmusik? jeg lytter til meget 

forskellig musik, så som Buddha bar, 

den sorte skole, Bob Dylan, Billie 

Holiday, Jill Scott , Jazz og klassisk 

musik. 

Din yndlingsbog? ”Den lille prins” 

Hvad er din yndlingsfilm? Franske film 

eller britiske kriminal-dramaserier. 

Hvad er der ikke mange, der véd om 

dig? At jeg er en haj på rulleskøjter. 

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? 

Håndarbejde. 

Har du en hobby eller sport? Min 

hobby er at sy tøj - hvilket også er mit 

arbejde  når jeg ikke er i SFO'en. 

Yndlingsleg eller –spil? Hurtig-Marie 

og Cancan er to virkelig sjove kortspil. 

Hvilket instrument spiller du? Jeg har 

spillet Violin i min skoletid på RSS.  

Hvad er det bedste ved skolen? 

Helheden 

Hvis du måtte få en gratis billet, hvor 

ville du så tage hen? Nepal og Bhutan 

Har du et yndlingssted på skolen? 

SFO'ens terrasse er skøn i alt slags vejr. 

 

 

   

Ugens Citat: ”Far, da du var 
barn, var du så flyverprofil?”  
Kasper, 5 år 
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