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 Claus, du er, så vidt jeg véd, ret ny i 

"Steiner-sammenhæng". Hvorfor har du 

valgt at engagere dig på Audonicon?  

Jeg synes, Audonicon er et fantastisk 
hus, og det har så meget at byde 
på.  Huset har en spændvidde fra den 
unikke sal til 300 mennesker over til 
det økologisk køkken i kælderen.  Det 
har et kæmpe potentiale for alt inden 
for antroposofi, kultur og erhverv, og 
med mit engagement håber jeg at gøre 
en forskel.   

Hvad er din rolle på Audonicon? 

Jeg er med i arrangementsudvalget.  

Kan du røbe nogle højdepunkter fra 
Audonicons program for 2017? 

De store musiske højdepunkter er 
Shaka Loveless og Søren Huss. 
Foredrag er det Niels Stockholm 
(biodynamisk landmand), og livsstils-
messen i april.   

I har haft nogle store satsninger, 
koncerter med kendte navne osv. Er det 
noget, I vil fortsætte med? 

Helt sikkert. Vi vil rigtig gerne have 
mennesker fra Østjylland til at besøge 
Audonicon, som mange stadig ikke 
kender særlig godt.  

Audonicon er både et antroposofisk 
kulturhus og et alment - kan de to ting 
godt forenes?  

Audonicon har brug for mere åbenhed, 
og hvor der er plads til alle. Nogle 
opfatter Audonicon som en lukket 
klub, og det er synd.   

Nu er Audonicon et stort hus, der bæres af 
dedikerede frivillige. Men der er også 
regninger, der skal betales. Kan de 
offentlige arrangementer bære driften? 

Nej, og uden frivillige eksisterede 
Audonicon ikke.  Audonicon har en 
ekstrem stram økonomi, og alle bidrag er 
velkomne, både penge og arbejdskraft. 
Huset finansieres i dag af kurser og 
udlejning, og får ingen kommunal støtte, 
hvilket jeg undrer mig over.    

Jeg har flere gange været til spændende 
arrangementer i huset, hvor der kun 
mødte 5-10 mennesker op. Og også af og 
til ledt forgæves efter information om 
arrangementerne på jeres hjemmeside. Er 
der nogle tiltag til at styrke pr-indsatsen? 

Forårsprogrammet for 2017 er det 
bedste, vi har haft i min tid på Audonicon. 
Vi er mere aktive online end nogensinde, 
og annoncerer i den lokale presse, men 
ting tager tid. Vi vil gerne have at 
Audonicon bliver et sted, hvor man 
kigger ind og hænger ud.  

Der er mange mennesker, der færdes i 
området - i Babuska, på Steinerskolen og 
det nye rådhus - som aldrig eller næsten 
aldrig kommer ind på Audonicon. Hvad 
kan man gøre for at få fat i flere af disse? 

De 3 Steiner-institutioner skal være 
bedre til at kommunikere. Vi har det 
samme livssyn, og Audonicon er åben for 
aktiviteter med både Babuska og skolen. 
Fredagspizza for alle på Audonicon ville 
da være fantastisk. Kom og vær med!  

Det nye Rådhus er et kæmpe potentiale 
for Audonicon i form af udlejning af 

lokaler, vores køkken, personalet og 
borgere der har sin gang derover. Vi skal 
have lavet et strategi for, hvordan vi kan 
gøre Audonon mere attraktiv for dem.  

Hvis andre har lyst til at blive frivillige på 
Audonicon, hvad vil du så foreslå dem? 

Alle er velkomne i det rummelige hus, og 
selv hjælp til de små opgaver gør en 
forskel.  Send en mail til mig på 
claus@audonicon.dk  og skriv at du har 
lyst til at hjælpe med at vande blomster, 
ordne have, male, afvikle koncerter, 
hygge i sig biblioteket.. 

Hvis nogen vil hjælpe til I huset, hvad kan 
I tilbyde, hvad har I brug for…? 

Audonicon savner frivillige til afvikling 
af arrangementer. Vi kvitterer gerne 
med fribilletter til de næste artister som 
er Shaka Loveless og Søren Hussler 
"what ever"... Der er brug for det.    

 

  

 

Såå pinligt…? 

Velkommen igen, kære læser. Hér er en 
lille sproglig betragtning: 

Et udtryk på dansk, som undrer mange, 
er ”pinligt ædru”. Fulde folk kan være 
meget pinlige – men ædru?? Tilsvarende 
kan man høre, at noget er pinligt korrekt 
eller pinligt rent. Eller man kan have 
pinlig orden i sine ting. Og det er da 
egentlig ikke særlig pinligt?  

Forvirringen kommer af, at ordet pinlig 
egentlig har to betydninger. Den kendte 
er ”skamfuld”, ”belastende” – altså når 
man bliver rød om ørerne! Den anden er 
”omhyggelig”, ”ekstrem”, ”overdrevet”.  

Oprindelig betød pinlig simpelthen 
”pinefuld”, og begge betydninger 
kommer heraf. Hvis man i middelalderen 
fik et pinligt spørgsmål, så betød det 
bogstaveligt talt, at man risikerede at 
blive pint, hvis man svarede forkert, eller 
ikke svarede! For eksempel hvis man 
blev forhørt på en pinebænk… Senere er 
ordet gået over til at betyde, at noget er 
en indre pine (en pinlig situation) eller at 
man nærmest piner sig selv til at yde sit 
bedste (pinlig nøjagtighed). Og er man 
rigtig snavset, kan kun en pinefuld 
skrubning med skurebørsten gøre én 
pinligt ren! Så pinligt ædru betyder altså, 
at man er omhyggeligt, 110 procent 
ædru, man bruger nok ikke engang 
håndsprit!     /Stig 

 

  Interview med Claus Behrens, Audonicon. Tekst + fotos: Stig B. Bahnson 

 
Den smukke, skulpturelle trappe på Audonicon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse, 

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

 

     

 

 
Fra Audonicons program  

Lørdag den 4. februar klokken 19 - 22: 
Menneskets skabende potentiale. 
Foredrag med Karsten Munk og koncert 
med Rune Funch. Pris 250;- Halv pris for 
flyverens læsere!! Se nærmere i sidste nr. 

Onsdag den 8. februar kl. 19:30: 
Sjælekræfterne i Steiners 2. myste-
rium. Foredrag ved Klaus Barfod 

Mandag den 27. februar kl. 16:00: 
Bevægelse, der styrker livskræfterne. 
Eurytmikursus - 6 mandage 

Se mere på audonicon.dk.  

Husk at Audonicons bogsalg har åbent 
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14 

 

 

 

 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  
eller brug forældre-intra eller sms 61331549    

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør 

Stig Bredholt Bahnson 61331549,  Duncan 

Lithgow, Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, 

Bente Foged Madsen, Lars Thetmark 

 

Ledige pladser  

Børnehuset Babuska er populært!  Selv 
om det er byens største børneinstitution, 
er der som regel godt fyldt op - med 
ventelister til følge! Men lige nu er der 
faktisk ledige pladser i vuggestuen. Hvis 
du er interesseret, så kontakt børnehuset 
for at høre nærmere. Se babuska.dk. 
Herover: Vuggestuebørn hygger sig i 
sandkassen, foto Bente Foged Madsen 

Profil, fortsat… 

Ugens flyverprofil 
   
 

 

 

  
 
 

Niels Henrik Nielsen 

Jeg underviser i cello, tysk og musik. Inden 
jeg blev fast lærer på skolen, levede jeg i 
mange år af at være musiker. Jeg har ikke 
selv gået på en steinerskole, men på en helt 
almindelig folkeskole. 

Jeg blev født 17. juli 1964 på Silkeborg 
sygehus. Jeg blev født meget tidligt om 
morgenen. Dengang var ens far ikke med til 
fødslen.  Jordemoderen synes det var synd 
at ringe hjem til min far og vække ham. Så 
han fik først besked senere på dagen. 

Nu bor jeg i Sjelle (næsten nabo til Alim) 
med min kone og mine to døtre. 

Jeg kan lide de fleste slags mad og sætter 
stor pris på veltilberedte festmiddage. Men, 
jeg må dog også indrømme, selv om det ikke 
er helsemæssigt korrekt, at mine livretter 
nok er pasta med tomatsovs og pizza. 

Jeg hører og spiller kun klassisk musik. Min 
yndlingsmusik er helt afgjort Ludwig van 
Beethovens strygekvartetter, Anton 
Bruckners symfonier og så den russiske 
komponist Dmitri Schostakowich værker, 
som jeg synes er noget helt særligt. Jeg 
hører selvfølgelig også anden musik og også 
"nutidig" musik, men det er mere af 
interesse for, hvad der rører sig. 

Hvad er din yndlingsbog? Jeg læser meget og 
har et stort bibliotek - men skal jeg vælge 
én, så bliver det "Frihedens Filosofi" af 
Rudolf Steiner. 

Hvad er din yndlingsfilm? Jeg har et par 
favoritter, som nok vil overraske nogen. 
Nummer et: Den gamle spaghetti-western 
"Once upon a time in the west" af Sergio 
Leone og så "Den lyserøde Panter"-filmene 
med Peter Sellers. Ja, og så "Halløj på 
Badehotellet" med John Cleese. Jeg har det 
lidt svært med såkaldt "seriøse" film. 

Noget, som ikke ret mange véd om dig? Jeg 
var den yngste nogensinde til at få eget pas. 
Underskriften var et "x", for jeg var mindre 
en et halvt år gammel. Jeg kom ligefrem i 
avisen. 

Har du en hobby eller sport? Jeg har tidligere 
i min ungdom dyrket sport. Jeg spillede 
fodbold og var anfører på tredie-holdet i 
Silkeborg KFUM og var topscoerer (i 
selvmål). Jeg har også gået til atletik. Jeg fik 
diplom for årets bedste højdesprings-
resultat i klubben - men det var fordi jeg var 
den eneste der sprang højdespring det år. 

Yndlingsspil? Helt klart Ludo og Matador. 

      

Gåden: Jyde-snyd… 

En jyde skulle køre med toget til Herning. På 
stationen falder han i snak med to 
københavnere. Jyden beklager sig over de 
høje billetpriser. Københavnerne siger: ”Nu 
skal vi vise dig, hvordan vi to kører på kun én 
billet”. De kører så med toget, og der er 
billetkontrol. Da konduktøren kommer ind i 
vognen, smutter de to københavnere usete 
ind på toilettet. Lidt efter banker 
konduktøren på wc-døren og beder om billet. 
De to derinde skubber deres ene billet ud 
under døren og får den klippet, og på den 
måde lykkes det dem at snyde! 

Da jyden skal hjem fra Herning, møder han 
de to igen. Denne gang siger jyden: ”Nu vil jeg 
køre gratis med tilbage. Men jeg siger ikke 
hvordan”. Toget kører, og der er igen 
billetkontrol. De to københavnere gemmer 
sig igen på wc-et. Konduktøren nærmer sig. 
Hvad gør jyden, som ikke har nogen billet, 
nu for at køre gratis? 

Send svaret til mig på sms 61331549 eller 
bahnson@privat.dk, eller få din far eller mor 
til det. Så kan du måske vinde en præmie. 

Løsning sidste uge: Sagføreren forærer boet 
sin egen smukke hest, så der er 18 heste i alt. 
Så kan den ældste bror få 8, den næste 5, den 
sidste bror 3 og sagføreren 2 – hvoraf den 
ene er hans egen! Tak for svarene. Vinderen 
offentliggøres næste uge.  

 Ugens Citat:   
 ”Absence of evidence is not 
evidence of absence”   

Mundheld i forskerkredse 
  

Hvilke musikinstrumenter spiller du? Jeg spiller 
cello og er ovenikøbet uddannet til det. Jeg har 
også spillet klaver og el-guitar engang. 

Hvad er det bedste ved skolen? Dejlige elever og 
gode kolleger.  

Og det værste? Når kageordningen ikke 
fungerer om torsdagen. 

Hvis du måtte få en gratis billet, hvor skulle den 
så gå hen? Så ville jeg tage en tur med den 
transsibiriske jernbane. 
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