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Det spørgsmål, jeg hyppigst får om
flyveren, er: Hvor får du gåderne fra?

Lidt om
Eventyr
Børnene i
Klokkeblomsten
fortæller
hinanden
eventyr

“Vil du have dygtige børn, så fortæl
dem eventyr. Vil du have endnu
dygtigere børn, så fortæl dem endnu
flere eventyr.” (Albert Einstein)
”Eventyret er netop den form for
fortælling der er mest tilpasset det
barnlige gemyt. Barnet behøver
eventyr som næring for sin sjæl.”
(Rudolf Steiner om folkeeventyr
06.02.1913)

leger, er det ikke usædvanligt at høre
elementer fra et eventyr i legen.
En
kold
vintereftermiddag
i
Klokkeblomsten hygger børnene sig med
at fortælle eventyr for hinanden. På
billedet er det Ida der spiller og fortæller
om regnbuen. Carla hjælper til.
Bente er, udover at være fotograf, af og til
vikar i Babuska.

Gåden har i snart fire år været en fast del
af flyveren, og vistnok noget af det mest
populære. Gåder har fascineret siden
oldtiden, tænk bare på sfinxens gåde, der
kendes fra den græske tragedie "Ødipus".
Senere
er
kriminalgåder
blevet
populære. Denne genre er grundlagt af
den amerikanske forfatter Edgar A. Poe i
1840'erne og videreudviklet af Conan
Doyle og mange andre. Den findes i dag i
fortættet og forenklet form i tegneserier
og børnekrimier. Som jeg så låner fra...
En anden kilde er internetsider for gådefreaks. Selvom plottet altså næsten altid
er lånt, bliver gåden som regel redigeret,
så den passer til flyveren. For eksempel
er der aldrig nogen, der bliver myrdet i
flyvergåden - det er der ofte i forlægget!
Gåder, som man finder ”rundt omkring”,
kan også kræve en særlig viden, eller
bygge på noget, som idag er forældet. For
eksempel puttede Lars Langfinger i
sidste uges gåde egentlig mønten i en
mønttelefon... Avisartikler kan også blive
til gåder: En gåde om nogle krokodilleæg,
der ikke ville klække, byggede på en
uhyggelig historie om respiratorpatienter, der døde på mystisk vis.
Eleverne på skolen har bestemt frabedt
sig gåder, der minder om regnestykker..!
Derfor er gåden som regel af den
"logiske" type, så alle kan være med, uden
at være matematikere.

Eventyrfortælling udvikler evnen til at
lytte og danne indre billeder, at kunne
modtage og optage noget i sig. At
optage et eventyr i sig giver barnet
oplevelsen af, at der er noget (naturen,
kunsten, universet), der er større end
det selv. Eventyret nærer og stimulerer
desuden den sproglige udvikling, både
helt umiddelbart og senere, når
vendinger eller hele historien bruges i
f.eks. leg. Eventyret er et ældgammelt
billede på mennesket og dets
udvikling, og derved kan ethvert
menneske spejle sig i eventyret og
finde et sandfærdigt udtryk for sig selv.
Dette virker sjælehygiejnisk og
spreder sundhed helt ind i barnets
fysik.

En logisk gåde består ofte af tre dele:
1. De oplysninger, der skal bruges til at
løse gåden. De kan fremhæves (han red
ud til gården på sin egen smukke hest)
eller underspilles.
2. Supplerende oplysninger, der skal
afgrænse løsningsmulighederne ("der er
ikke andre måder at komme ud af
rummet på").
3. Ubrugelige oplysninger, der kun er til
for at forvirre (tyven havde et snavset
lommetørklæde i lommen)!

(Kilde: Steinerbørnehaven Ellemosens
hjemmeside)
I Babuska fortæller de voksne eventyr
for børnehavebørnene hver dag. Børn
efterligner de voksne og når børnene
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Lidt om gåder

.

Tekst og foto: Bente Foged Madsen

uge 8

I uge 6 faldt der en masse dejlig sne. Hér
har Silje, Amalie og Mia fra 5. klasse
bygget en flot hest af sneen i skolegården.
Stig/Foto: Kirsten B. Bahnson

Ved at skrue på nr. 1 og 3 kan man give
gåden en passende sværhedsgrad.
Nøglen til løsningen er ofte at finde noget,
der ikke stemmer i de basale oplysninger:
Det var en kvartet, der spillede, men fem
musikere gik ud...
Fortsættes på bagsiden…

Ugens flyverprofil

Eurytmi på Audonicon
Vi vil i denne periode arbejde videre med
øvelser, som styrker livskræfterne.
Desuden vil vi fordybe os i grundlæggende
øvelser, som bevarer og styrker smidighed
i krop og sjæl. Alle er velkomne!
Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14,
Skanderborg. Tid : Mandage kl. 16 – 17. Fra
den 27. februar. I alt 6 gange
Underviser : Annette Fredslund

Tilmelding:
Audonicons
kontor på tlf. 8652
Mandag den 27. februar
kl. 16:00:
Bevægelse,
4755 eller kontor@audonicon.dk
der
livskræfterne.
Eurytmi kursus - 6
Keike styrker
Maria Clauson-Kaas
Ørrild
Pris:
300
kr som indsættes på Audonicons
mandage
Jeg er Violinlærer og Bratschlærer.
konto mærket ”Eurytmi”. 8401 – 4200061

Derudover er jeg mor til Freja i 2.
klasse, Malte i vuggestuen og Nanna i
børnehaven.

Ugens Citat: Tað er betur at vera
fyrivarin enn eftirsnarin”
Det er bedre at være forudseende end
bagklog! Færøsk ordsprog

Fra Audonicons program
Mandag den 27. februar kl. 16.00:
Bevægelse, der styrker livskræfterne.
Eurytmikursus - 6 mandage
Torsdag den 2. marts kl.
Shaka Loveless – solokoncert!

20.00:

Lørdag den 4. marts kl.14.00:
Skygger fra den nordiske mysterieverden – foredrag med Anders Høier
Se mere på audonicon.dk.

Jeg er født i Næstved den 27. juni 1984,
men er vokset op i Skanderborg. Jeg
bor i Voerladegård sammen med min
mand Asbjørn og vores tre børn. Vi har
en hund som hedder Dina, derudover
har vi 10 høns 2 kaniner.

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

Hvad er din livret? En god bøf er altid
lækkert! 
Yndlingsmusik? Jeg kan lide meget
musik. Reggae, pop og Klassisk musik
er nok det jeg bedst kan lide at lytte til.
Yndlingsbog? Jeg tror de bøger som
fangede mig mest har været Camilla
Läckbergs Krimiserie om Erica Falck
Noget, som ikke ret mange véd om dig?
Jeg begyndte i børnehaven Babuska i
1987 - da jeg var 3 år. Jeg har gået på
skolen fra 1. til 12. klasse.
I 2. klasse mødte jeg min mand - vi blev
dog først kærester i 9. Klasse :)
Hvilket instrument spiller du? Violin,
Bratsch og Klaver.
Hvad er det bedste ved skolen? Der er
mange ting, men noget af det bedste er
den måde vi allesammen er der for
hinanden på og et fælles ønske om at
det her skal være verden bedste skole.
Derudover har vi de bedste elever, de
bedste lærer og de bedste forældre!
Det er fedt!
Jeg holder også meget af den følelse
man har efter eleverne har lavet en
rigtig god optræden.
Om gåder – fortsat fra forsiden….
Gåder kan sikkert træne evnen til at
tænke logisk og "ud af boksen" - for at
bruge et modebegreb! Men flyvergåden er
nu kun tænkt til underholdning.
Til sidst en tilståelse: Jeg har nogen gange
brugt gåder, jeg ikke selv har kunnet løse
i første hug - men så har jeg gjort dem
lettere og testet dem på min egen familie,
før de kom i flyveren!  /Stig, redaktør

Gåden: Et korttrick…
Denne uges gåde er svær, men har en enkel
og elegant løsning!
Forestil dig, at du har bind for øjnene og et
spil kort foran dig (52 kort). Halvdelen af
kortene i spillet vender med billedsiden
opad, resten med billedsiden nedad. De
omvendte kort er tilfældigt fordelt i bunken.
Opgaven er: Del kortspillet i to bunker – med
lige mange opadvendte kort i hver! Du må
ikke kigge og ikke få hjælp fra andre. Du kan
ikke mærke, hvordan de enkelte kort vender.
Hvad gør du?
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: Lars Langfinger brugte
den stjålne mønt, da han købte kaffe i
automaten. De 8 kr. i lommen er byttepenge.
Vinder uge 5: Victoria, 2. klasse

/Stig

I næste uge….
kommer der et interview med Iben
Munk i anledning af, at hun snart har
været skoleleder i fem år. Et interview,
som jeg ser meget frem til at bringe…
/Stig, redaktør
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).
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