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I sultanens palads 



År 16. Herodes hersker i Israel (Palæstina). I bibelen kan man læse, hvordan Herodes 
forsøgte at dræbe det nyfødte Jesusbarn. Men senere tager Herodes ret venligt imod den 
voksne Jesus. Hvis vi går ud fra, at begge dele er sandt, hvordan hænger det så sammen?                                   
A. Herodes fortrød sin ondskab og ville sige undskyld    B. Herodes indså, at Jesus ikke var 
en trussel mod ham   C. Der er tale om to forskellige Herodes’er – far og søn 

År 1016. Den danske vikingekonge Knud den Store får magten i hele England, da hans 
modstander, den engelske konge Edmund, pludselig dør. Hvad var kong Edmunds tilnavn?                                        
A. Jernside (Ironside)      B. Flæskeside (Porkbelly)      C. Sortesnog (Blackadder) 

År 1416. Den danske konge Erik af Pommern forsøger at erobre øen Femern, der hører til 
Holsten. Danskerne blev dog ikke særlig populære på øen. Hvad skyldtes det mon?                                      
A. De tvang indbyggerne til at grave en lang tunnel     B. De stjal hele høsten af sukkerroer   
C. De dræbte eller bortførte de fleste af indbyggerne 

År 1616. Dette år udkommer en bestemt slags bog for første gang trykt på dansk. Var det 
A. En Bibel    B. En børnebog    C. En kogebog?   

År 1716.  Den norske søofficer Peter Wessel adles af den danske konge for sine dumdristige 
og morsomme bedrifter i den store nordiske krig. Hvilket adelsnavn valgte officeren?            
A. Tordenskjold    B. Griffenfeld    C. Gyldenløve   

År 1916. Et nyt fænomen optræder i de danske kalendere dette år. Var det mon                          
A. Skudåret      B. Sommertiden      C. Skolernes vinterferie?  

 

En af skolens bygninger, som rummer 

klasseværelser. Fra skolens hjemmeside           

  
 

 

          

-i kølvandet på heldagsskolen.    Af Minna Bentzen 

Det er positivt at politikere  endelig accepterer at 
leg og læring hører sammen i en moderne 
pædagogik. 

Men filmen knækker altså for mig, når man tror at 
ORGANISERET leg er løsningen på indlæringen. 
Enhver ny forskning viser at leg og bevægelse er 
vigtig for indlæringen, men her er der ikke kun 
tale om den organiserede leg. Enhver form for leg 
er vigtig især DEN FRIE leg. Legen kan bruges 
som en  læringsmetode, så stoffet bliver sjovere 
og fantasien bliver sat i sving og det behøver man 
altså ikke at indføre en heldagsskole for at 
realisere.  (Det har vi haft i Rudolf Steiner- 
skolerne siden  1919) 

Det kræver  fantasi, organisering, gennem-
skuelighed og masser af forberedelse at bruge 
legen i dansk, matematik, sprog, eurytmi osv... Det 
er ikke noget man bare ryster ud af ærmet. 
Forberedelse kræver også fordybelse, og fordyb-
else kræver TID og RO for både børn og lærere. 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

  

 

 

Alle børn har brug for fordybelse. De har 
brug for at trække sig tilbage - AT VÆRE SIG 
SELV - mærke efter, fordøje og bearbejde 
dagens indtryk og indlæring. Der er det ikke 
nok med søvnen. Der skal være TID! Den 
frivillige leg giver barnet mulighed for at 
vælge, hvordan det vil fordøje og bearbejde 
det oplevede. Det kan sidde og iagttage, 
tegne og male, lave små håndværksting eller 
kaste sig ud i lege eller sport, men alt ud fra 
frivillighedens og frihedens princip, som 
styrker barnets  selvstændighed. 

Vi er alle forskellige, og begynder vi først at 
aktivere børn fra morgen til aften, så 
forsvinder deres ”egen indre motivation" og 
den "FRIE ÅND i barnet". Får vi så de 
selvstændige, frie børn, som vi ønsker os? 
Arbejder vi for og med barnets væsen eller 
får vi formet dem til at blive de samfunds-
borgere og dygtige børn,  vi kan præsentere 
på PISA-listen over verdens klogeste børn? 
Naturligvis skal vi have dygtige børn, men 
det er altså ikke alle børn, der skal blive 
statsministre.     Fortsættes på bagsiden 
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Julen er forbi, ferien er slut, og vi er igen i 
januar. Januar er opkaldt efter den 
romerske gud Janus, der var lidt 
usædvanligt bygget. Han havde to ansigter, 
ét der så fremad, og ét, der så bagud. Og det 
med at se fremad og bagud er der også 
rigtig mange, der gør i denne tid. 
Dronningen, statsministeren, og alle 
flyverens konkurrenter i avisverdenen...   

Januar er lidt en trist måned. Den er årets 
næstmørkeste, og i gennemsnit den 
koldeste. Den er måneden, hvor man skal 
spare ovenpå julen. På januarudsalget kan 
man se sine dyre julegaver til halv pris, men 
man har ikke råd til at købe mere. Fodtøjet 
bliver ødelagt af sjap og salt, bilen skrider 
ud, togene kører, som snestormen blæser.  
Der er ejendomsskat og  vinterdepression. 
December måneds hygge-nygge-stemning 
på skoler og arbejdspladser er afløst af krav 
om arbejde og opsmøgede ærmer. Men tja, 
hvis der ikke var nogen hverdag, var der jo 
heller ikke nogen fest, vel? 

Og  januar kan have nogle utroligt smukke 
dage, hvor kulde og polare højtryk får 
overtaget, så den lave sol maler himlen i 
skønne og helt overnaturlige farver. Lige fra 
orangerød til grøn. Børn og skiløbere jubler 
over sneen, den knasende frostsne, som 
ellers er så sjælden i vore dage. Sol på sne 
er et lille under, der varmer sjælen. Og så 
kommer bevidstheden om, at det igen går i 
den lyse retning, mod forår og sommer...  

H.C. Andersen har skildret januar således: 

 "Og end du græder, skønt du så, 

 hvordan der liv bag døden lå?  

Århundredet, som året, har  

jo først sin kolde januar.  

Kan alt i den dit øje se 

 det grønne bag den hvide sne.  

Da kan dit hjerte glad dig spå,  

hvad vårens kampe bringe må".   

Kilder: Politiken, Wikipedia. Citatet stammer 
fra digtet "Januar-maaned", 1832. /Red.  

  
Babuskabørnene står i kø 
for at prøve deres kælke i 
al den herlige sne. Det er 
ikke hér, man hører 
klager over vintervejret! 
Det er bare med at nyde 
sneen, mens den er her…    
(foto  Bente)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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.flygtning.dk
/generelt/32268#.VlWmqbC8Kks.facebook 
(find det evt. gennem Hans’ FB-side) 

Der kan også betales ved indgangen. 

Lørdag d. 6. februar 16.00: Fortælle-
eftermiddag. Ved Dorthe Rosendahl 
 

  

Herover: Et usædvanligt par, fotograferet efter 
Helligtrekongersspillet. (Bente)

 År 16: C. Der var to 
Herodes’er: Herodes den store var konge, da 
Jesus blev født, men døde kort efter. Hans søn, 
Herodes Antipas, var den konge, Jesus mødte 
som voksen. År 1016: A. Edmund Jernside 
kæmpede indtil sin død godt imod Knud. 
Edmund Blackadder er en fiktiv person fra en 
engelsk komedieserie (spillet af Rowan ”mr. 
Bean” Atkinson) År 1416: C. Danskernes 
grusomhed på Femern beskrives i en 
samtidig krønike som ”værre end hedninge 
og barbarer”. Sukkerroer dyrkede man ikke 
dengang. År 1616: C. Det var såmænd en 
kogebog! År 1716: A. Det var Tordenskjold. 
De to andre personer levede i 1600-tallet.       
År 1916: B. Det var sommertiden, der blev 
indført for at spare energi pga. første 
verdenskrig. 1916 var godt nok skudår, men 
skudåret kom til Danmark for over 1000 år 
siden. Og vinterferie fik de danske skolebørn 
først for ca. 30 år siden.    /red. 

 

Helst lørdag, eller efter aftale. Send 

indlæg til Bahnson@privat.dk  eller brug forældre-

intra       

Stig Bredholt Bahnson, 61331549 

 
Mon ikke  også flere af vore toppolitikere  har 
været  nogle af de heldige ,der har kunnet lege 
røvere og soldater og måske bygget huler i 
skoven, hoppet i elastik, sjippetov, hinkemand 
eller lignende sammen med kammeraterne 
eller søskende efter skoletid. Nej den frie leg 
skal man ikke kimse ad, også selvom den har 
taget andre former i dag.   Men nu kommer ”de 
grå mænd" som i ”Momo" ( Historie af Michael 
Ende) og stjæler børnenes og lærernes tid.  

Den TID SOM ER SÅ DYREBAR - som stadig 
giver børn mulighed for at HAVE TID til at 
udvikle sig i TAKT MED DERES EGET VÆSEN. 

Ønsker alle et godt nytår!  Minna Bentzen 

  

Bente Foged Madsen, som i halvandet år har 
styret skolebestyrelsen med kærlig hånd, har 
valgt at stoppe som formand. Bente træder  
samtidig ud af bestyrelsen. Bente, som jo er 
storleverandør af flotte fotos til flyveren, skal 
begynde på en deltids-fotografuddannelse ved 
siden af sit arbejde i Babuska, og er derfor nødt 
til at droppe bestyrelsen. Vi siger tak til Bente  
for hendes store indsats og held og lykke med  
uddannelsen. I Bentes sted træder suppleant 
Nanna Lund ind. Bestyrelsen har valgt Mourits 
Dahl-Hansen som ny formand. De øvrige 
medlemmer fortsætter som hidtil.    Red. 

       

 

Der er kommet nye klodser til SFO’en, og det ser 
ud til at være et hit blandt børnene. 
Klodsetårnet nåede helt op til loftet! Der er i 
øjeblikket tilmeldt cirka 70 børn til SFO’en.   
Foto: Jess  Tak til Danielle 

Det går rigtig godt for børnehuset – så godt, at  

                      

 

 

 

    

 Navn: Daniel Shamitha Bendtsen 

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 3 vg. Og 

har været på skolen siden børnehaven :) 

Hvor og hvornår er du født? 5. august 1997. 

Jeg er vokset op på Sjælland og har boet 1 år 

i Sri Lanka da jeg var helt lille (2-3 år). Kom 

til Steinerbørnehaven i Skanderborg da jeg 

var 5 år. 

Hvor bor du nu? Jeg bor i en skov nær Yding 

blandt masser af natur. Vi har haft en række 

forskellige dyr og meget andet.  

Din livret? Jeg elsker min mors lasagne. 

Ellers er alt lækkert mad meget lækkert :) 

Hvad er din yndlingsmusik? Jeg elsker 

meget forskelligt musik (sydamerikansk 

regeaton, dancehall, rock og klassisk musik). 

Hvad er din yndlingsbog: Filosofibøger er 

helt sikkert spændende, men har bare ikke 

læst nogle endnu. Jeg elskede Ronja 

Røverdatter da jeg hørte den. 

Hvad er din yndlingsfilm? "En Verden 

Udenfor" Ellers kan jeg lide dem der er gode 

Hvad er der ikke mange, der véd om dig? 

Jeg er et dybtgående menneske, fyldt med 

følelser. Jeg er lettere sindssyg og et meget 

filosofisk menneske med et åbent sind for 

verden, energien, space og hele rummet. 

Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Mine 

naturlige drengeinstinkter peger selvfølge-

lig på idræt. Ellers er fysik/kemi, samfunds-

fag og litteratur også meget spændende. 

Har du en hobby eller sport? Jeg laver lidt 

akrobatik/cirkus i fritiden. Ellers surfer jeg, 

træner og meget andet. 

Yndlingsleg/spil? Matador måske he he  

Hvilket instrument spiller du? Violin og lidt 

klaver. Meget lidt håndtrommer og guitar. 

Hvad er det bedste ved skolen: Den måde 

man bliver undervist. Vi er ikke robotter som 

skal igennem et system for at få en 

karakter/tal, men vi går derimod igennem 

masse fede processer i undervisningen og for 

en helt anden pædagogisk undervisning. 

Hvad er det værste: Der er ikke noget. Det er 

mine egne valg, der giver konsekvenser. 

Hvor ville du rejse hen, hvis du fik en rejse 

med flyveren? Indien eller Sydamerika. 

Yndlingssted på skolen: Elsker alle steder 

Andet? Giv kærlighed til alle. Andet er der 

ikke at sige. Flyveren og det hele er rigtig fint

Helena Frost Madsen, som er  mor til 
Valdemar (1. kl) og Valentin (4, kl), er ny 
pædagogmedhjælper i SFO’en fra 16. 

      

Ugens Citat:  

”Én hånd i hånden er bedre end 
to i lommen”  

Benny Andersen: Chagall og skorpiondans, 
1992 

Her er fotograf 

Bente selv 

blevet ”skudt”         

(foto red.) 

mailto:Bahnson@privat.dk

