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Fra Babuska

.

Fredagsafslapning - vores allesammens Neil med
Molly og Ida. Det herlige billede har Bente Foged
Madsen taget.

Af Helle Madsen, klasselærer

Fotos: Bente Foged Madsen

Husk Babuskas årsmøde i aften!

I femte klasse har vi fået fire nye grænser og snige forfra. Det er tilladt at
klassekammerater siden jul, og det bytte tøj og dække sit ansigt.
måtte fejres med en klasseovernatning,
Sidst på aftenen, da alle popkorn var spist,
så vi kunne blive godt sammenrystede.
legede vi snigleg i den mørke skov med
Sidste døgn i marts var lyst og varmt slugten bag skolen. Eleverne var delt i to
som i de lyse nætters tid. Efter endt hold med hver sin holdkaptajn. Hver elev
skoledag gik femte klasses elever i skulle smugle fem genstande (bønner) hen
lektiecafe, og derefter var der fri leg til til sin holdkaptajn på den anden side af
klokken ca. 15.00. Et hold blev på skoven. Eleverne havde ingen lygter. Det
skolen og forberedte aftensbordet og havde til gengæld turens tre fædre, der var
satte suppegryden over ilden, mens politirazziahold. De listede rundt i mørket
resten af klassen købte is i Aldi og med slukkede lygter, og lyste de pludselig
samlede vilde urter i skoven til på en elev, så måtte denne aflevere én af
suppegryden (ramsløg, brændenælde- sine fem bønner og gå tilbage til
skud og skvalderkål). Da skovholdet startpunktet og snige sig forfra. Det hold,
kom hjem, var bordet dækket, og vi nød der fik flest bønner gennem skoven, vandt.
lækre, medbragte retter til aftensmad.
Der var varme i luften helt til halv elleve.
Så snart opvasken var klaret, foregik Så gik vi gladeligt i seng og sov
resten af aftenen ude ved bålet. Nogle upåklageligt til halv syv næste morgen,
smagte forårssuppen, andre ristede hvor vi spiste lækre, hjemmebagte boller
skumfiduser og spiste popkorn. Da og drak the. Oprydningen foregik med
mørket faldt på, legede vi mørke- lynets hast, og ved 10 - tiden kom
gemme og lysleg på bakken. Har du forældrene og hentede. Tak for dejligt
ikke prøvet lysleg før, så hør her: Én samvær, tak for lækker mad og hjerteligt
står på toppen af bakken med en tændt tak til Duncan, Brett, Jonathan, Marianne
lygte i hånden. Kammeraterne starter og Majbritt for et dejligt - nærmest ordløst
ved skolens grænser og sniger sig ind samarbejde! Eleverne er allerede klar til
på livet af "lygtepersonen". Hvis det den næste tur! 
lykkes en kammerat at lægge sin hånd
på lygtepersonens skulder, inden
lygtepersonen når at sige hans/hendes
navn, så bytter de, så lygtepersonen
løber ud til skolens grænser og
begynder indsnigningen, mens kammeraten tager lygten og er den nye
lygteperson. Bliver man lyst på og ens
navn nævnt, så må man ud til skolens

Velkommen
Læs denne gang blandt andet om
femte klasses spændende overnatning
på skolen og om skolens årsmøde med
flere gode nyheder til forældrene…
God læselyst og god onsdag! Stig

Fra skolen
Sådan gik årsmødet
Onsdag den 5. april var der årsmøde
for skoleforeningen og skolen. Af
hensyn til de forældre, der havde en
virkelig god grund til ikke at kunne
være med, er hér lidt om, hvordan det
gik. Der kommer også et fyldigt referat
ud, så jeg går ikke i detaljer….
Først hørte vi om, hvad skoleforeningen
havde beskæftiget sig med. Indkørsel
og parkeringsanlæg fyldte meget. Jack
Bådsmand forklarede, at grunden til, at
der endnu ikke er gang i anlæg af den
nye parkeringsplads er, at de indhentede tilbud var for dyre. Derfor arbejdes
der nu med en alternativ løsning.
Derefter gennemgik Ulrik Nejsum årets
regnskab, der viste et pænt overskud og
en solid formue.
Efter kaffe- og kagepausen var det
skolen, det gjaldt…
Fortsættes side 2

Ugens flyverprofil v/A.K.

Sådan gik årsmødet, fortsat

Fra Audonicons program

Souchef Ralph Hasberg fortalte om årets
gang på skolen, der var stort set kun positivt
at fortælle. Alim Witthof præsenterede den
spændende plan for skolens nye legeplads,
der til dels er blevet muliggjort ved en fondsdonation. Stor ros til skolens fundraiser
Gitta! Efter planen udføres første fase inden
sommerferien.

Annette Fredslund: Eurytmikursus

Dernæst berettede formanden Mourits
Dahl-Hansen om bestyrelsens arbejde i det
forløbne år, blandt andet om de økonomiske
prioriteringer,
der foretages.
Desuden om
Mandag den 27. februar
kl. 16:00:
Bevægelse,
Asbjørn
Jon
Ørrild
Steiner-HF;
realisering
af
dette
der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus på
- vores
6 og
Jeg er forælder til Freja i 2. klasse, derud- andre skoler er dog endnu kun i den meget
mandage?,
over er jeg forældrerepræsentant i indledende fase.
Babuska’s bestyrelse. Jeg er født i marts Vores tilsynsførende Britta Toft fremlagde
1984, jeg er vokset op på en gård i Ejer konklusioner fra sit tilsyn. I forhold til de
ved Ejer Baunehøj.
meget rosende rapporter de foregående år
Hvor bor du nu? Jeg bor i Voerladegård var der lidt mere ”blandede bolsjer” denne
og er gift med Keike, sammen har vi gang. Hele rapporten bliver lagt tilgængelig
på hjemmesiden, når den er klar.
Freja, Nanna og Malte.

Bevægelse der styrker livskræfterne - se
længre omtale i sidste nr.
- 6 mandage begyndende den 24. april kl.
16.00 – 17.00 pris kr. 300,Jette Rymer: X-faktor i musikudøvelse
Hvordan adskiller Steiner-pædagogikkens
musik-undervisning
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? Og hvilken betydning for barnets
udvikling har egenudøvelse i musik
fremfor blot at lytte til den?
Sjælens Prøvelse, Rudolf Steiners 2. mysteriedrama fra 1911 lørdag d. 29. april kl.
16.00 pris kr. 100,-

Hvad er din yndlingsbog? Der er mange
gode, men den seneste, jeg har læst, er
Jojo Moyes: ”Mig før dig”.

Efter dette fremlagde undertegnede (godt
støttet af Gitte) skolens regnskab for 2016,
der viste et pænt overskud på ca. 400 tusind
og positiv egenkapital for første gang i ti år!

I dramaet, som bliver opført af en
amatørgruppe i en dansk bearbejdet
oversættelse, optræder sjælekræfterne
som tre kvinder, der omgiver mennesket.

Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Jeg
fandt de fleste fag spændende, men det
var nok hovedsageligt de fag hvor man
kunne få en dialog om emnet i gang.

Så kom budgettet – og endnu en glædelig
nyhed! Det er lykkedes at finde plads i
budgettet til en nedsættelse af skolepengene
for det første barn med 108 kr. pr. måned,
hvilket både indfrier et gammelt løfte til forældrene og er et tiltag for at tiltrække flere
elever. SFO’en stiger lidt i pris, disse penge
skal bruges til at tilføre flere ressourcer. Vi
har dog regnet det sådan ud, at alle familier
samlet set vil opleve en besparelse!

De optræder forskelligt for de forskellige
mennesker alt efter den enkeltes sjælelige
tilstand.

Spiller du et instrument? Jeg har spillet
violin i det meste af min skoletid.

Har du en hobby eller sport? Jeg har
spillet håndbold i mange år, men i 2007
sprang jeg mit korsbånd og holdt
derefter en lang pause fra sport. Nu
spiller jeg lidt hygge-floorball med Endelig blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget, med et par små
naboerne.
rettelser efter forslag fra årsmødet. De nye
Hvad er det bedste ved skolen? Jeg bliver
vedtægter kan sés på hjemmesiden.
altid opløftet når jeg har været til
månedsfest og set alle de flotte Bestyrelsesmedlemmet på valg (mig) og 1.
suppleant Gitta Kristensen blev genvalgt.
opvisninger.
Som 2. suppleant blev Oliver Wolgast valgt.
Og hvad er det værste? Jeg tror jeg
Lars Eeg ønskede ikke genvalg. Der var
savnede flere og længere frikvarterer  således ikke kampvalg - den eneste kamp på
Har du et yndlingssted hér i området? Der årsmødet stod om de lækre små chokoladeer noget helt særligt over salen i påskeæg i pausen… Det betyder dog ikke, at
Audonicon.
der ikke blev stillet mange relevante, skarpe
og undertiden kritiske spørgsmål, for det
Er der andet, du har på hjerte?
blev der! Forhåbentlig er alle også tilfredse
Det er sjovt, at mine børn nu går på den med svarene. 
samme skole, som jeg selv gik på for
Stig, næstformand i skolebestyrelsen
mange år siden. Nogle ting har ændret sig
meget, mens andre er præcis de samme. Deadline: Inden weekenden, eller efter
Jeg kan se at der er blevet løsnet lidt op aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller
for reglerne omkring boldspil i fri- brug forældre-intra eller sms 61331549.
Relevante privatannoncer medtages gratis i det
kvarterene , mens fremvisninger i salen
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).
og koncerterne på Audonicon ligner sig
selv dog med den tilføjelse, at det virker  Redaktion: Ansvarshavende redaktør:
som om, eleverne er lidt dygtigere nu end Stig Bredholt Bahnson. Øvrige: Duncan Lithgow,
Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged
vi var.
Madsen, Lars Thetmark, Anne Marie Holst

HUSK musikalsk fredagssalon  Fællesflyveren er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke
på fredag kl. 15 i salen!
nødvendigvis institutionernes holdning. Den
udkommer så vidt muligt hver onsdag.

Susanne Frandsen: Et liv uden stress og
sygdom. Foredrag - onsdag d. 10. maj kl.
19.30 pris kr. 75, - medlemmer, pensionister og studerende kr. 60,Få nøglen til succes i livet! I dette
passionerede foredragseminar vil du få
afklaret hvad begrebet "personligt
lederskab" dækker over.
Med forbehold for ændringer og trykfejl. Se
mere på audonicon.dk eller på FB.
Husk at Audonicons bogsalg har åbent
PræmieGåden:
tirs.-torsd.
10-16, fredageNabohjælp…
10-14.
Hr. Snydkær kom løbende ind fra haven
Inger
– vitilhar
og råbte
sinmodtaget…
kone:
”Har du set den plæneklipper, der plejer
at stå ude i garagen?”
Hans kone svarer: ”Ja, vores nabo, hr.
Pillekvist, kom i formiddags og sagde, at
han manglede en plæneklipper. Så jeg
lånte den ud til ham…”
Hr. Snydkær stønner ”Åh nej, så ser vi
aldrig den igen!”
Hvorfor tror hr. Snydkær ikke, at de får
plæneklipperen igen?
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 (svingdøren): Peter bliver i
svingdøren og kører hele vejen rundt. Så går
han ud af svingdøren udenfor butikken og ind
igen i det næste rum. Derved kommer han
bagved fru Skraph, og kan gå ind i butikken,
mens hun går ud! /Stig

