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Velkommen

. gådefuld ældre
En
dame vendte op og ned
på den lille søvnige by
Güllen i overskolens
skuespil, som blev vist
til påskefesten. Og
elever og forældre fik
sig en teateroplevelse
ud over det sædvanlige, da Dürrenmatts
”Den gamle dame
besøger byen” gik over
scenen og vendte op og
ned på alle moralbegreber…

Jeg har virkelig måttet kæmpe hårdt
denne gang for at få plads til alt det
dejlige stof, jeg har modtaget – mange
tak for det! Hvis jeg har glemt noget, så
prik lige til mig – det er helt sikkert
ikke af ond vilje!
Stig, redaktør
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Påskefest med dilemma…
Fotos: Bente Foged Madsen

Borgerne i Güllen gør sig store anstrengelser i anledning af
den gamle dames besøg. Larmen fra de forbikørende tog
tager dog en del af fornøjelsen!

Tekster: Stig B. Bahnson

To af spillets hovedpersoner. Købmanden til venstre har god
grund til ikke at dele de øvrige indbyggeres optimisme!

Den dramatiske slutscene. Trods det uhyggelige tema var der
stor begejstring over stykket blandt tilskuerne, også de yngste!
Et af de mere dramatiske optrin, hvor byens dystre
hemmelighed er tæt på at blive til aftenunderholdning i
fjernsynet…

Se også anmeldelse på side 4

Ugens flyverprofil

Profil, fortsat
Spiller du et instrument? Mens jeg gik i
folkeskolen spillede jeg fløjte, violin og guitar.
Hvad er det bedste ved skolen/børnehuset? At
se min søn Aske glæde sig til at komme i skole
hver dag.
Hvad er det værste? Når man ikke længere
kan være med til Lanternefest, det er bare så
magisk.

Ugens Citat: ”Fremtiden er
Guds, men fortiden er historiens.
Gud har ingen indflydelse på
historien, men mennesket kan
stadig skrive og forvandle den”
Juste Dion (efter L. Padura: Fortidens tåge)

Audonicons program finder du
denne gang på næste side.

Har du et yndlingssted på skolen? At være på Husk at Audonicons bogsalg har
og se alle
de glade børn om
Mandag
den
27. Schmidt
februargårdspladsen
kl. 16:00:
Bevægelse,
åbent tirs.- torsd. 10-16, fredage 10-14.
Karen
Margrethe
(Kamma)
morgenen og være med til morgensamling.

der
Eurytmi kursus - 6
Jeg er styrker
Mor til Aske ilivskræfterne.
3. klasse. Jeg har
Bogsalget byder ikke kun på bøger, men
Hvis du måtte få en gratis flybillet, hvor skulle
selv
gået
på
en
lille
privatskole,
også økologisk slik, trælegetøj, flotte kort
mandage
den så gå hen? Egentlig elsker jeg at være
Rathlouskolen i Odder, fra 1 til 10
klasse. Et dejligt sted at være.

Jeg er født i Birkerød på Sjælland den
12. august 1961. Da jeg var 6 år købte
mine forældre en gammel firlænget
bindingsværksgård fra 1782 i Balle
tæt ved Odder. Det har betydet meget
for mig at vokse op i naturen, sammen
med heste, grise og høns til husbehov,
og en stor urte- og grøntsagshave.
De sidste 25 år har jeg boet på
Junibakken ude på landet mellem
Odder og Solbjerg. Her bor jeg
sammen med min mand Jens Peter
Otte, min søn Aske og en Islænderhest,
11 høns og 2 haner, vores hund Molly
og vores kat Felix. Mine tre store børn
er flyttet hjemmefra og bor i Aarhus.
Hvad er din livret? Rejer og tunmousse
Yndlingsmusik? Grace and Gratitude af
Olivia Newton-John
Yndlingsbog?
Det
usynlige
helbredelse af Helen Gamborg

i

Yndlingsfilm? A Good Year. Filmen
skildre glæden, kærligheden og
nydelsen i livet.
Noget, som ikke ret mange véd om dig?
Jeg er født med en evne til at sanse og
se det subtile. Jeg har tilbragt mine
teenageår på hesteryg i naturen og
redet Vikingetræf og hærvejsmarch.
Hvad var dit yndlingsfag i skolen? I
skolen elskede jeg biologi, jeg havde en
super-inspirerende biologilærer. At
lære om menneskekroppen og
naturen var fantastisk. På Aarhus
Katedralskole blev jeg matematisk biologisk student. Til Biologi havde jeg
en fantastisk lærer, vi tog på mange
ekskursioner ud i naturen.
Har du en hobby? Min Hobby er mit job, at
undervise i sundhed, Pilates, yoga og
mindfulness. Jeg elsker også at opholde
mig i vores store have med min familie.
Yndlingsbeskæftigelse? At læse litteratur
omkring helbredelse, sundhed og det
magiske i naturen.

hvor jeg er, men en tur til Italien eller og meget andet godt. Kig ind!
Frankrig og opleve en Lavendelmark kunne Husk
også
fredagsmarkedet
også være skønt.
mellem Babuska og salen – lækkerier fra
Andet, du har på hjerte? Jeg er uddannet Herthas bageri og mejeri med mere!
Røntgensygeplejerske og har arbejdet ca. 25
år på sygehus og privat klinik mens jeg
sideløbende har uddannet mig til kinesiolog,
massør og har diplomuddannelse i "Krop,
kost og sundhed. Jeg har drevet min egen
klinik Naturlig sundhed "Klinik Junibakken"
de sidste 19 år. Min Hjemmeside er
www.junibakken7.dk (se annoncen t.h.)

PræmieGåden: Svingdøren
Peter føler sig lidt sløj en mandag
morgen, og får lov til at blive hjemme fra
skole. Men da klokken bliver ti, har han
det det straks bedre og går ned til supermarkedet for at købe slik! Da Peter er
gået ind i svingdøren, der fører ind til
supermarkedet, opdager han sin klasselærer, fru Skraph, der står på den anden
side af svingdøren, inde i butikken. Hun
har købt flødeboller til hele klassen!
Peter har ikke lyst til at møde fru Skraph,
og heldigvis kigger hun den anden vej.
Der er kø inde i butikken for at komme
ud gennem svingdøren, og da Peter
kommer rundt og kan gå ind i butikken,
er fru Skraph nummer ti i køen.
Svingdøren har tre rum, og der kan være
tre mennesker i hvert rum. Vi går ud fra,
at de mennesker, der står i kø, går ind i
svingdøren, så snart der er plads. Der er
ingen andre end Peter, der skal IND.
Hvad gør Peter for at undgå at møde fru
Skraph, og alligevel komme hurtigst
muligt ind i butikken?
Tip: Hvis du er i tvivl om, hvad en
svingdør er, så er der én i Bloms Butikker.
Send svaret til mig på sms 61331549 eller
bahnson@privat.dk,. Så vinder du måske….
Løsning sidste uge: Klovnene smager sjovt!
(They taste funny)
Vinder uge 8: Loke, 5. klasse

/Stig

Fjernstyret bil købes
Jeg vil give op til 50 kr. for en fjernstyret
bil. Det gør ikke noget, at den har fået
nogle skrammer, eller ikke virker, bare
både bil og fjernbetjening er der.
Hilsen Emil, 6. klasse, Tlf. 61330924

Violin sælges
¾ violin i god stand til salg, med nyere
violinkasse, bue og skulderstøtte. Prisen
taler vi om, men omkring 2500-3000 kr.
Giv et bud. Kh. Dorte, mor til Jerrik i 2. VG
Tlf. 51272228 dorte@kildevaeldet.dk
Violinen kan fremvises efter aftale, evt.
sammen med musiklærer
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, Duncan Lithgow, Sesha
Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged
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,
undtagen i skoleferierne.

Fra Audonicon

Musiknyt

Jens-Otto Andersen Fra muld til mave - foredrag

Invitation til Musikalsk Fredagssalon

I dag onsdag d. 19. april kl. 19.30 pris kr. 75, -

Fredag(!) d. 28. april kl. 15.00 i skolens sal. Uformel, hyggelig
koncerteftermiddag. Alle er velkomne.

Pris for medlemmer, pensionister & studerende kr. 60,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 højvitale 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.

Fri entré - men husk en mønt i lommen til kaffe og kage.
Varighed: Sandsynligvis nok cirka lige omkring et sted mellem
en time og halvanden.
Vel mødt! Musiklærerne

Kort præsentation af Jens-Otto Andersen:
Uddannet landmand og efterfølgende agronom ved det
daværende Landbohøjskolen med Ph.D. grad i 2001.
Har
siden
2001
arbejdet
i
Biodynamisk
Forskningsforening med biokrystallisations-metoden i
samarbejde med tyske og hollandske forskere, således at
metoden i dag er videnskabeligt godkendt. Har deltaget i
en række undersøgelser af konventionelle, økologiske og
biodynamiske fødevarer.
Udgav i 2016 bogen ‘Vitalitet – fra muld til mave’.

Annette Fredslund:

Forårskoncert med Martin & Co.

Bevægelse der styrker livskræfterne - eurytmikursus

Den Danske Guitarkvartet: Nye begyndelser – nye

- 6 mandage begyndende den 24. april kl. 16.00 – 17.00

værker

pris kr. 300,-

I den gamle byrådssal, Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5,
Aarhus C. Søndag den 23. april kl. 14.00 Billetpris: 125/80 kr.

Vi vil fortsætte arbejdet med øvelser, som styrker
livskræfterne. Desuden vil vi fordybe os i grundlæggende
øvelser, som bevarer og styrker smidighed i krop og sjæl.
Rudolf Steiner, som begyndte udviklingen af eurytmien,
gav bl.a. anvisninger til øvelser med fokus på at skabe en
god balance mellem åndedræt og kredsløb. Ved at arbejde
med dette område hjælpes resten af mennesket til at styrke
egen sundhed. Disse øvelser er en del af indholdet i
kurserne på Audonicon og kan øves videre af deltagerne.
Det er ud fra kursisternes ønsker at indhold på kurserne
planlægges. Øvelserne bygges langsomt op, og alle kan
være med.
Om underviser Annette Fredslund: Gennem snart tre år
har jeg afholdt eurytmikurser for voksne på Audonicon.
Min baggrund er den almene eurytmiuddannelse fra
Aarhus, den terapeutiske videreuddannelse fra Järna og
flere år på Steinerskoler og på antroposofiske sygehuse
som terapeutisk eurytmist.

Den Danske Guitarkvartet hylder foråret og nye begyndelser
med uropførelser af værker komponeret for kvartetten af
Teitur og Zwicki sammen med musik af sprudlende Vivaldi,
billedskabende Philip Glass, engelske Peter Maxwell Davies
m.fl. i en levende og afvekslende forårskoncert.
Den færøske komponist og sangskriver Teitur har
komponeret værket “Chinese Whispers”, der tilføjer nye
elementer til repertoiret - musik fuld af intimitet, klare tonaliteter og klange, der lyder af Teitur i en helt ny kontekst.
Komponist, librettist og radiovært Rasmus Zwicki har
ligeledes en ur-opførelse på programmet med værket COSM.
Utallige spejlinger af klange og figurer transformeres igennem
guitaristernes hænder i et vibrerende stykke musik, som
kvartetten ligeledes glæder sig til at spille for første gang for
publikum ved denne koncert.
Se mere på: www.DenDanskeGuitarkvartet.dk

Jette Rymer: X-faktor i musikudøvelse
Hvordan adskiller Steiner-pædagogikkens musikundervisning sig fra andre systemers/metoders? Foredrag
onsdag d. 26. april kl. 19.30 Pris kr. 75, - / kr. 60,Er en tilegnelse af musikalske færdigheder målrettet
dygtiggørelse, opførelser og evt. karriere?
Hvilken betydning for barnets udvikling har egenudøvelse
i musik fremfor blot at lytte til den?
Se mere på audonicon.dk samt Facebook

Flyvermøde til skolelørdag
Efter morgensangen lørdag den 8. april holdt vi et kort møde
for interesserede om fællesflyveren. Desværre var der lidt
koordinationsproblemer, idet Sidse, der skulle holde foredrag
for forældrene, ikke havde fået at vide, at vi afholdt dette
møde. Derfor blev det ganske kort. Der var rimelig tilfredshed
blandt de fremmødte med bladet. Af ønsker til indholdet var
det især information fra skoleledelsen og bestyrelsen, der blev
nævnt. Desuden er indlæg fra eleverne meget efterspurgte!
Stig, redaktør

Fra SFO’en:

Påskefest i Babuska
Tekst Asbjørn Ørrild (best.medlem)
Fotos Anne Katrine Wolgast (øverst), Tanja Eeg (æg)
I tiden op til paskefesten har der været store
forberedelser pa stuerne, der er blevet pustet, malet
og farvet æg, der er blevet pyntet op pa stuerne samt
udenfor i træer og buske og meget mere. Det var
nogle fantastiske syn der mødte en rundt pa stuerne.
Fra morgenen blev der sunget sange og fortalt
paskeeventyr, derefter blev der ledt efter paskeæg.
Heldigvis var paskeharen ikke blevet afskrækket af
den kølige morgen sa der blev fundet masser af æg.
Dem blev der bl.a. trillet med og til paskefrokosten
blev de spist. Det virkede til, at alle havde en rigtig
god dag og det blev ekstra dejligt da solen senere pa
dagen brød frem og man rigtigt kunne fornemme alt
det nye liv som opstar og er en af grundene til vi
holder fest.

Stemningsbillede fra en mandag i SFO’en. Victoria og Maja
fra 2. klasse lavede denne fine havfrue.
(Tekst og Foto: Vibeke Kristensen, vikar)

Musik og poesi
Tekst: Dorthe Rosendahl/Bente, fotos Bente Foged Madsen
Onsdag den 29. marts 2017 kunne underskolen opleve
trioen 'Musik og Poesi' i Audonicons sal.

Anmeldelse
”Den gamle dame besøger byen” 

'Musik og Poesi' består af Clara Richter-Bæk på violin, Ulla
Erml på klaver og Dorthe Rosendahl med fortællinger.
Dorthe fortalte ”Rødhalsen” af Selma Lagerlöf, derefter
spillede Ulla og Clara Beethovens Forårssonate.

Super super overgodt skuespil fra overskolen. Mange
gode rekvisitter, lydeffekter, skuespillere, ogsa røgeffekter. Det var fuldstændig som at være der i
dramaet selv.

Trioen blev grundlagt for tre måneder siden og forbereder
lige nu efterårets og vinterens musik- og fortælleforestillinger rundt om i landet.

Jeg giver stykket 6 ud af 6 stjerner, der var nemlig ikke
noget, der kunne være bedre. 

Det blev der ikke plads til:

Thomas F. Nielsen, 6. klasse

Jeg har skrevet ”lidt” om, hvordan årsmødet gik, med en
masse plancher osv. Det tager vi næste uge – hvis der er
plads!  /Stig, redaktør

