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Uafhængigt medie for Skolen, Børnehuset og Audonicon    5. årgang Nr. 20  uge 5  1. Februar 2017 

 

        
Frostvejret sikrede nogle dage med stabil is på 

søen. Det inviterede til livlig glidebaneleg, som 

Martin Edelberg her har fanget med kameraet. 

 

 

 På bedste Ekstrablads-manér lægger 
avisen ud med en rigtig forside-basker: 

For mange lektier dræber børn! Peter 
Palle, minister for skolefondens 
børneråd, mener at lektierne er for 
hårde for børnene. 

Siden år 2000 er 13 børn døde af for 
hårde lektier. Knust mor til et af de 13 
børn udtaler sig om sin afdøde søn 
Torben: "Han skulle læse den franske 
version af Søren og Mette. Han afgik 
ved døden klokken 7.45 af stress”. DF 
udtaler sig: "Børn skal have alle former 
for lektier. Når de ligger i vuggen. Hvis 
de svarer forkert starter man med at 
tage deres sut. Hvis de svarer forkert 
igen, tager man deres vugge." 

Ja, det var en grum historie. Hér følger 
nogle andre uddrag fra bladet:  

Ledige stillinger: Mia søger assistent 
til at lave mad til hende. Donald Trump 
søger ny assistent til at lave kaffe til 
ham. Netto i Polen søger medarbejder  
til kasseåbning. Obama søger 
medarbejder til at lave sæbe på sin 
fabrik. USA søger ny, god præsident.  

Horoskop: Fisken: I denne uge skal du 
svømme mod strømmen og undgå at 
spise en større fisk, end du kan sluge. 
Tyren: I denne uge skal du holde dig fra 
de røde farver - de bringer dit 
temperament i kog og det klæder dig 
ikke. Skytten: I denne uge vil du have 
held med at lave en bue i sløjd. Undgå 
piger, de kan være et svært bytte. 

 

 

 

Dumme spørgsmål: Nogle dumme 
spørgsmål er meget nyttige. Elever i 2. og 
3. klasse svarer:  

Synes I, at lyserød er en god farve til 
skolen? 13 ud af 24 svarer ja!  

Synes I, at det er en god idé, at vi ikke må 
have tlf. fremme? 17 ud af 24 svarer ja! 

    

 

Den dramatiske tegneserie til venstre er 
lavet af Thomas og Jacob. Der er 
topkarakter for den kunstneriske 
præstation!  

Tak til sjette klasse og til klasselærer 
Sidse Camilla Turvey Aaes. 

 

 

Zakka! 

Velkommen kære læsere. Flyveren har 
fået en konkurrent… I sidste uge udkom 
et flot blad på ikke færre end 32 sider 
med det sjove navn "Zakka". Det er 
Steinerskolens sjette klasse, der står bag 
bladet, der er omdelt på skolen med ét 
eksemplar til hver klasse - vi rutter ikke 
med papiret! Derfor er flyveren meget 
beæret over at have fået et eksemplar - 
1000 tak for det!   

På forsiden af Zakka kan man læse den 
chokerende beretning om lektier, der 
dræber børn! Ellers er bladet fyldt med 
stof, der afspejler både skolens lille 
verden og den store verden udenom - de 
"voksne" mediers virkelighed - i elev-
perspektiv: Donald Trump vil dræbe 
Obama (i flere historier endda). Der er 
stillingsopslag og reklamer for 
tvivlsomme produkter. Der er horoskop 
og tegneserie. Der er omtale af film, 
computerspil og en skat i Stilling sø. Samt 
interviews om tidens vigtige spørgsmål: 
Hvad mener du om Donald Trump? Er det 
pænt, at skolen er malet lyserød?  

Avisen Zakka er resultatet af sjette 
klasses arbejde i danskperioden med de 
forskellige genrer, som findes i en avis. 
Fællesflyveren synes, at det er super-
spændende at få elevernes perspektiv på 
tingene frem. Derfor bringer vi med 
venlig tilladelse fra Zakkas redaktion i 
denne uge et udpluk af artiklerne fra 
bladet. God læselyst!   

”Kolofon” – husk at læse det 

med småt!  

Kolofonen er den lille rubrik bag på hver 

flyver, der fortæller, hvem der har lavet 

bladet osv. Kolofonen er blevet udvidet 

med en ”disclaimer” samt et par linjer om 

annoncering. Desuden er topteksten på 

forsiden blevet rettet lidt til. Vi foretager 

disse små ændringer for gøre det mere 

gennemskueligt for læseren, hvad det er, 

man står med i hånden – man kan kalde 

det flyverens ”varedeklaration”!   

Stig, redaktør 

 

 Eleverne i sjette klasse laver deres egen avis:

 Tekst og tegninger: 6. klasse    Udvalgt, redigeret og kommenteret af Stig 
 

 
Frostbilleder, som 2. klasse har lavet. Foto 

Martin Edelberg. Se også billedet på bagsiden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

Torsdag den 2. marts kl. 20:00:              
Shaka loveless – solokoncert! 

Se mere på audonicon.dk.  

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

Mysteriespil. Foredrag + drama 

8. februar er der foredrag på Audonicon om 
sjælekræfterne i Rudolf Steiners 2. 
mysteriedrama fra 1911 ved Klaus Barfod. 

 I ”Sjælens prøvelse” viser Rudolf Steiner 
hvordan mennesket på sin udviklingsvej 
imod indsigt i det oversanselige bliver 
ledsaget og hjulpet af det, vi kalder sjæle-
kræfterne: Fornemmelsessjæl, forstands- og 
gemytssjæl og bevidsthedssjæl. 

 I dramaet, som bliver opført på Audonicon af 
en amatørgruppe lørdag d. 29. april i en 
dansk oversættelse, optræder sjæle-
kræfterne som tre kvinder, der omgiver 
mennesket. De optræder forskelligt for de 
forskellige mennesker alt efter den enkeltes 
sjælelige tilstand. 

 I mysteriedramaerne ledsager vi, både som 
publikum og som skuespillere, med vor egen 
sjæl stykkets personer på vej mod en højere 
udvikling. 

Klaus Barfod vil gennem foredrag og samtale 

prøve at skabe et overblik over dette stykke 
og de enkelte personers udviklingsbeting-
elser og forhold til tidligere inkarnationer. 

/Stig, kilde: audonicon.dk og FB 

Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk  
eller brug forældre-intra eller sms 61331549. 
Relevante privatannoncer medtages gratis i det 
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør 

Stig Bredholt Bahnson 61331549,  Duncan 
Lithgow, Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, 
Bente Foged Madsen, Lars Thetmark 

  Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning.  

 

Børnehuset Babuska: 

  

Kong Vinter flytter ind 
Anne Katrine Wolgast, forælder i Kornblomsten 

Efter Helligtrekonger er der måske nogen, 
der har lagt mærke til, at der er flyttet en 
lille fyr ind på alle børnehavestuerne.  Han 
står i et frost- og snelandskab omgivet af 
dyr, som hører til i de kolde egne af verden.  
Kong Vinter er personificeringen af 
vinteren – den rensende, bidende frost.  
Kong Vinter afløses af Madam Tø.  

Herover er det Æbleblomstens kong 
vinter, og nedenfor Smørblomstens.  

              

Ugens flyverprofil  v/Sesha 
   
 

 

 

  
 
 

 

 

 Silje Rosenkrans Torp Hart  

Jeg går i 5. klasse. Før jeg kom hertil gik 
jeg på Stilling skole i 0., 1. og lidt i 2. 
klasse.  

Jeg blev født 3. oktober 2006 på 
Silkeborg sygehus.  

Jeg bor i Stilling, med min mor, far og 
lillesøster Lærke, der går i 1.klasse og 
lillebror Tobias, som går i Babuska. Og 
vi har også en lille kanin der hedder 
Plet. 

Hvad er din livret? Jeg kan lide mange 
ting, men pizza smager godt. 

Yndlingsbog/musik/film? ”De 5”, både 
som bog og film. Min yndlingsmusik er 
Rasmus Seebach og Kim Larsen 

Noget, som ikke ret mange véd om dig? 
At jeg tog mine første skridt og lærte at 
gå i Australien. 

Hvad er det yndlingsfag? Jeg elsker at 
tegne. Så alle fag hvor vi tegner, som 
f.eks. biologi. 

Har du en hobby eller sport? Jeg går til 
svømning 

Yndlingsspil? Myretue 

Hvilket instrument spiller du? Violin 

Hvad er det bedste ved skolen? Mine 
venner 

Hvad er det værste? At være uvenner 
med en af min venner 

Hvis du måtte få en gratis billet med 
flyveren, hvor ville du så tage hen? Til 
Australien, selvom det er en lang 
flyvetur! 

 

 
Frostbillede, 2. klasse. Foto Martin Edelberg 

 

Gåden: 17 blondiner… 

17 blondiner var samlede en lørdag aften. De 
blev enige om at gå ud at danse. De gik så hen 
til et diskotek, men foran døren fik de øje på 
et skilt, og så blev de alle stående udenfor. 
Hvorfor gik de 17 blondiner mon ikke ind på 
diskoteket?  

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: Jyden går hen til 
toiletdøren, banker på og siger (med dyb og 
myndig stemme): ”Må jeg se billetten?” Så 
snupper han de to snydepelses billet, sætter 
sig og får den klippet af konduktøren! Tak for 
svarene. Vinderen offentliggøres næste uge. 

Vinder uge 3: Tilde, 2. klasse             /Stig 

  

 Ugens Citat:  ”…det skal være 
kroppen, der oplever. Det sanselige kan 
være fødselshjælper for erkendelsen. 
Der har den trykte bog klart et 
forspring for den digitale.” Bogbinder 
Ernst A. Rasmussen i WA 30.12.2016   
Mundheld i forskerkredse 
  

mailto:Bahnson@privat.dk

