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Velkommen

.

Denne gang har flyveren nærmest
skrevet sig selv! Mit bidrag har
udelukkende bestået i det lille puslespil
at få alle de fine bidrag til at være der...
Hug en hæl og klip en tå, forhåbentlig
er de små tilretninger og forkortelser
til at leve med, også for bidragyderne.
God læselyst og god onsdag! Stig

Forår i Babuska (2)

Tekst og foto: Minna Bentzen,
eurytmilærer
Når man træder ind i 3. klasse, er
stemningen helt anderledes end hos de
to yngste klasser. I hovedfag har de om
det gamle testamente, de får lov til at se
paradisspillet, og de lærer om de gamle
håndværk.

rummet opstår og det kræver stor
vågenhed og respekt overfor hinanden,
når man udfører disse. Kibitz-øvelserne
bringer børnene i stærk kontakt med
deres fysiske krop, ligesom byggeperioden
gør.

De skal nu gøre ting, der bringer dem
mere ind i det fysiske. Derfor har de
også en byggeperiode. I eurytmien kan
man på alle klassetrin knytte an til
hovedfagsundervisningen. Det gør vi
også her. Oftest med små rytmiske vers
med håndværksindhold.

Går vi videre til 4. klasse, er hovedtemaet
”nordisk mytologi”. Børnene lærer om
vikingerne og deres asetro. De snitter
deres egne træstave, som de bruger i
øvningen af stavrimene fra ”vølvens
spådom”, hvor der bliver trampet
lidenskabeligt til de allitererede lyde.

Der er givet forskellige øvelser, der
direkte er med til at styrke 9 og 10
leveår, hvor børnene bevæger sig ind i
en ny sjælelig tilstand. Det trygge er
ikke mere så trygt og den tillid som
barnet havde indtil nu kommer hårdt
på prøve og usikkerheden breder sig.
Det er tydeligt, at flere af børnene ikke
mere stoler så meget på sig selv, som
de har gjort, men heller ikke altid på
deres omverden.

Vikingernes urkraft runger gennem
rummet. Brøkregningen indføres og i
eurytmien understøttes denne proces, ved
at øve det vi kalder ” nodeuret”. Vi
beskæftiger os med nodernes værdi i hel,
halv, fjerdedels- og ottendedels noder.
Sprogets bagvedliggende lovmæssigheder
”grammatikken” er en stor del af
danskundervisningen og også her
understøttes processen ved f.eks. at
bevæge sig hurtigere og anderledes på ”et
gøre-ord” (verbum) end på et navneord,
som har et helt andet udtryk i rummet.

Ensomheden og angsten for at miste
bliver temaer, som fylder i mange
børns sjæleliv på dette alderstrin.
”Uddrivelsen af paradiset ” bliver for
dem en sjælelig realitet. Derfor skal vi
som lærere og forældre hjælpe og
støtte barnet i dets sjæleliv. Derudover
er det godt at gå stærke rytmer, at lave
masser af krydsøvelser, der går over i
det, som vi i eurytmien kalder det lille
”Kibitz”. De første krydsøvelser i

På den måde bliver grammatikken
levendegjort og får ”krop” på en
anderledes og sjov måde. Der indføres nye
pædagogiske øvelser og en af dem er
øvelsen ”For hurtig omstilling i
tænkningen” Børnene stimuleres ganske
enkelt på det fysiske/ viljesmæssige plan,
på det følelsesmæssige plan og i
tænkningen.

På billedet kan du se Christian fortælle
om Æbleblomstens flettede træ. Det er
dejligt, at vi kan være mere ude, og ikke
skal have helt så meget varmt tøj på!
Foto: Bente Foged Madsen

Musiknyt fra skolen
Tak til dem, der deltog i meningsmålingen
om koncert-tidspunkter.
Det er ikke (!) nemt at gøre alle glade, men
nu prøver vi det her:
Salon rykkes en time frem. Den ligger nu
fredag kl.15.
Sommerkoncert bliver hvor den er, dvs.
fredag kl.19.
Julekoncert rykkes to timer frem. Den
ligger nu søndag kl.14.
Næste fredagssalon er lige om hjørnet:
Vi ses fredag 28/4 kl.15.00 i skolens sal.
Kaffe, kage, hygge og musik. Fri entre. Vel
mødt.
Bedste hilsner Martin S. Haugaard,
musikundervisningskoordinator

Ugens flyverprofil v/Stig

Profil, fortsat

Fra Audonicons program

Og hvad er det værste? hvis det regner og
blæser, så vi og kunderne ikke kan holde
varmen. Så er der heller ikke så mange der
har lyst til at stå og snakke.

Lørdag-søndag 1.-2. april: Livsstils- og
alternativmesse.

Hvis du måtte få en gratis billet med flvyeren,
hvor skulle den så gå hen? Jeg kunne godt
tænke mig at komme til Nepal eller Bhutan.

Lars ”Landmand” Pedersen

Har du et yndlingssted hér i området?
Audonicons bogsalg er et godt sted at hænge
ud.

Alle de fredage jeg har mulighed for det, Er der andet, du har på hjerte?
Mandag
februar
kl. 16:00: Bevægelse,
hjælper
jeg Tyge den
i hans27.
Gårdbutik
ved
I
Herthas
Værksteder
gør vi vores-bedste
gavlen styrker
af laden overlivskræfterne.
mod Babuska. Til
der
Eurytmi
kursus
6 for
daglig er jeg leder af Herthas at lave nogle produkter der er fulde af
mandage?,
Landbrugsværksted. Det er Herthas 9 vitalitet og livskraft og så er det rigtig rart at
køer der producerer det mælk vi sælger. få direkte respons fra dem der handler i
Gårdbutikken.
I sommeren 1963 blev jeg født i
Til sidst en stor tak til holdet bag flyveren.
landsbyen Vejlby Fed på Vestfyn.
Den bliver læst med stor interesse og er en
Hvor bor du nu? Første marts flyttede jeg vigtig del af kommunikationen mellem de
ind i en for mig ny lejlighed. Den ligger antroposofisk inspirerede virksomheder og
på førstesalen i Majken og Matthias´s institutioner i området.
hus i Hertha Levefællesskab. (De er
forældre til Anton Villads og Sigurd). Det
er det sjette sted jeg bor i Hertha og jeg
PræmieGåden:
håber jeg kan blive her et godt stykke tid.
Derfra har jeg udsigt til Herthas marker
Vores ”internationale” miljø!
og dyr. Jeg har to drenge på 17 og 24 år.
En af de ting, der er særligt ved skolen,
Hvad er din livret? Jeg har ikke nogen
børnehuset og Audonicon er, at mange af
speciel livret og kan godt lide at få noget
dem, der kommer her, på en eller anden
jeg ikke kan lide en gang imellem,
måde har rødder i udlandet!
undtagen brankede løg. Det smager
simpelthen forfærdeligt.
I de tre seneste årgange af flyveren –
årgang 3, 4 og 5 – har der været i alt 86
Hvad er din yndlingsmusik? Lige nu
flyverprofiler. Nu skal du prøve at
holder jeg af at lytte til musik af en afdød
gætte:
musiker, der hed Lou Reed.
Hvad er din yndlingsbog? Jeg læser ikke
ret meget skønlitteratur, men en del faglitteratur. Mest natur, landbrug, filosofi.
Hvad er din yndlingsfilm? Der er en del
franske film jeg godt kan lide. Jeg elsker
at gå i biografen og teater.
Hvad var dit yndlingsfag i skolen?
matematik, fysik, kemi, biologi og den
slags samt idræt. Sprog synes jeg er
rigtig svært.
Hvilket instrument spiller du? Jeg øver
mig i at spille sopranfløjte
Har du en hobby eller sport? Jeg går ikke
til sport, men cykler en del. Meget af min
fritid bruger jeg på at videreuddanne
mig. Sidste sommer blev jeg færdig med
deltidspædagog-uddannelsen på Marjatta, hvilket var en meget berigende
oplevelse. I efteråret startede jeg på en
engelsk uddannelse der hedder
Researching Holistic Approaches to
Agroecology (undersøgende holistiske
tilgange til bæredygtigt landbrug).
Hvad er det bedste ved stedet hér? Det
bedste ved at hjælpe i Tyges Gårdbutik
er at opleve Tyges charme og lune og at
møde alle de søde og venlige børn og
voksne der kommer og handler her.

1.
2.

Onsdag den 5. april 19.30: ”Så meget godt i
vente” - Foredrag med den 83-årige
biodynamiske bonde Niels Stokholm,
Stockholm er blevet kendt efter filmen "Så
meget godt i vente" og nu bogen
”Kærlighed til alt levende”. Kr. 75/60
Onsdag den 19. april: Vitalitet fra muld til
mave. Foredrag ved Jens Otto Andersen,
Jens-Otto Andersen har skrevet en bog,
som også vil være det gennemgående tema
denne aften. Vore fødevarer indeholder en
række stoffer, som vi kan læse om bag på
varerne i supermarkedet. Men de er også
mere eller mindre vitale. Vi ser på, hvad
denne vitalitet er for en størrelse, på lav- og
høj-vitale
grøntsager
med
meget
forskellige evner til at styrke vores egen
vitalitet. Og vi ser på, hvordan vi i
hverdagen kan få vitaliteten tilbage i
maden og på tallerkenen.
Med forbehold for ændringer og trykfejl. Se
mere på audonicon.dk eller på FB.
Husk at Audonicons bogsalg har åbent
tirs.-torsd. 10-16, fredage 10-14.

Hvor mange af de 86 profiler er
født i udlandet?
Hvor mange forskellige lande
repræsenterer de 86 profiler (ud
fra det land, hvor de er født)?

Regler: Det er udelukkende fødestedet,
der tæller, altså uanset, om de er født af
danske eller udenlandske forældre.
Grønland og Færøerne tæller med som
lande. Tættest på = vinder!
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.
Efter en idé af Anne Katrine Wolgast
Løsning sidste uge: Træet er jo vokset en del
siden 1717, hvor herremanden gemte sine
værdier for de fremrykkende fjender. Dermed
er skyggen også blevet meget længere. Brevet
antyder, at skyggen først lige er begyndt at
dække soluret. Derfor skal de ti skridt tælles
fra et punkt tæt på soluret. Man stiller jo heller
ikke et solur op, hvor der er skygge!
Hvad skete der i 1717? Herremanden er blevet
dræbt eller fordrevet fra gården af fjenderne,
og hans efterfølgere har ikke rigtig forstået
betydningen af brevet, derfor ligger skatten
der endnu!
/Stig

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. Øvrige: Duncan Lithgow,
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Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst

 Fællesflyveren er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke
nødvendigvis institutionernes holdning. Den
udkommer så vidt muligt hver onsdag.

