
For Skanderborgs antroposofiske institutioner - 5. årgang Nr. 1 - Uge 34 - 24. juli 2016

Velkommen
Nu starter en ny årgang med Fællesflyveren

Så er 'flyveren' i luften igen, med ny
og større besætning. Før sommerfer
ien skrev jeg, at der var brug for
hjælp, det er lykkedes at få nogle an
dre med ombord. I første omgang
ligner flyveren sig selv – men mon
ikke, der hen af vejen kommer et par
små forandringer eller to? Jeg
glæder mig til at se, hvor turen går
hen...

Den nye besætning består af:
redaktør Duncan Lithgow (Sofia i 2.
og Sebastian i 5.), samt raportere
Sesha Hart og Stig B. Bahnson
Bente Foged Madsen som vores tro
fast fotograf. Hertil også over
skolelærer Lars Thetmark og Anne
Katrine Wolgast fra Babuska. Vi
afventer en repræsentant for Aud
onicon.

Den nye redaktion afspejler, at
flyveren fortsat er et frivilligt og uaf
hængigt forældreinitiativ, som kom
mer Rudolf Steinerskolen, Babuska
og Audonicon til gode. Hvis andre
har lyst til at bidrage med noget, er
de hjertelig velkomne til at kontakte
redaktionen!

/Stig

Hvem er vi?
Sesha er faglærer hos Tradium er

hvervskole. Han gik på Skanderborg
Steinerskole for 20 år siden! Han
bor med AnneMette og deres 3 born
i Stilling. Sesha's børn er Tobias i
Babuska, Lærke i 1. og Silje i 5.

Bente arbejder i Babuska og har
Mattias i 5. og Michael i 9. Hun bor
med Bjarne og sønnerne i Vrold, og
er ved at uddanne sig som fotograf,
og starte eget firma.

Stig og Kirsten bor her i Skander
borg med deres børn Kasper i
børnehaven, Inger i 5. og Emil i 6.
Han er medlem af bestyrelsen og har
stået for Fællesflyveren de sidste 2
år.

Jeg har desværre ikke nået at tale
med Anne Katrine  så må vi lave en
flyvereprofil om hende senere.

Jeg (Duncan) er ved at flytte til et
bofællesskab i Gram. Sammen med
Maj Britt har jeg Sofia i 2 og Sebasti
an i 5. For over 20 år siden gik jeg på
en Waldorf school in New Zealand,

/Duncan

Alfred er en fisker, som bor i
den nordligste del af Alaska. En
dag ser han en fiskestang på
nettet, som han rigtig godt
kunne tænke sig at bestille. Der
er bare et problem. Alfred kan
kun få post med fly, og da flyet
ikke er ret stort, må de pakker,
der skal med flyet, højst være
150 cm lange. Fiskestangen er
155 cm lang, og den kan ikke
skilles ad. Hvordan kan
fiskestangen pakkes, så den
kan komme frem til Alfred?

Løsning på bagsiden!

Gåden:
Alfred er en fisker



Fiskestangen kommes ind i en
kasse, der er for eksempel 150 x
30 x 30 cm. Hvis stangen ligger
skråt fra det ene hjørne til det
modsatte i bunden, kan den lige
være der – og pakken er ikke for
lang! Prøv at tegn det op selv for
en sikkerheds skyld.

Gådens løsning:

Cello sælges. 1/2 størrelse.
3200, med taske og bue. Kontakt
Pernille 30744670

ØkoGed og Grønt holder Høst
marked den 4. september

Deadline: lørdag, eller efter
aftale. Send indlæg til

duncan.lithgow@gmail.com eller
brug forældreintra

Ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow tlf.: 505702063

Flyvereprofil:
Inger Marie Hahn
Møller

Jeg er klasselærer i 1. klasse, hvor
jeg underviser 11 vidunderlige børn.
Jeg er uddannet kunsthistoriker og
har mange år arbejdet med det.
Siden min yngste datter blev født, har
jeg arbejdet hjemmefra som skribent
og forfatter, og sideløbende startede
jeg på læreruddannelsen for Rudolf
Steiner lærere på Audonicon. Jeg er
født i Nordjylland d. 16. december
1976. Der er jeg også opvokset i en
lille by, der hedder Bindslev, tæt på
hav og skov.

Jeg bor i den gamle landsbyskole i
Firgårde tæt på Ry. Jeg bor sammen
med min mand Anders og vores to
piger Molly (4 år) og Frida Viola (7
år). Vi har også en kat, der hedder
Rødmis,, fordi den er helt rød.

Min livret er brune ris med masse af
grøntsager og tofu. Og så spiser jeg
avocado hver dag.

Sammen med mine børn lytter vi
meget til verdensmusik fra Putumayo
 og så elsker jeg Bachs
Juleoratorium, som jeg lytter til hele
december.

Lige nu læser jeg mest børnebøger,
fordi jeg læser en masse sammen
med mine børn. Vi elsker alt af Astrid
Lindgren. Når jeg læser for mig selv,
elsker jeg Haruki.

Som klasselærer for 1. klasse

elsker jeg hovedfagstimerne. Jeg
elsker, at der er god tid til at folde et
emne ud og arbejde med det på alle
mulige måder  med kroppen, med
sange, med hænderne og med
hovedet. Fra min egen skoletid
elskede jeg maling og formning.

Jeg havde en meget sød lærer, der
gav mig lov til at blive i
formningslokalet efter skoletid, og der
brugte jeg mange mange timer. Jeg
gik på en lille landsbyskole, hvor min
oldefar engang var skoleinspektør.
Min oldemor var lærerinde og
bibliotekar. De boede i en lille gult
hus, der lå lige op til skolen.

...mere om Inger Marie næste uge

Bakspejlet
Her er et nyt klumme fra Sesha hvor

han taler med tidligere elever. Her
taler han med Ditte Sophie Tågelund
Riishøj (født Rasmussen)

Jeg er tidligere elev og afsluttede
med 12. klasse i 1997. Jeg startede
som elev i 1984  det er i hvertfald
det der står i mine Vidnesbyrd.

Jeg har mange gode minde fra
dengang! Jeg kan huske jeg legede
meget i sandkassen med Jesper,
hvor vi legede med hans biler. Der er
Julebasarerne  de fremstår for mig
som hyggelig og fyldt med god
stemning. Krybespilene, dem kan jeg
virkelige savne, hvert år op i mod jul.

Jeg har fået mit mellemnavn pga.
Frederik Elmkjær, vores gamle
matematiklærer. I starten var han
ikke så god til at huske vores navne,
så han kaldte os noget andet; jeg
blev kaldt Sophie. Det blev han ved
med at kalde mig helt op til 12.
klasse. Og han var den eneste der
gjorde det og hvor jeg reagerede, når
han kaldte :o) (jeg fik det på min
dåbsattest, da vi blev konfirmeret).

Og Elin Henriksen! Vores klippe af
en lærerinde. Hende tænker jeg tit

på, og hvor taknemlig jeg er for at
have haft hende som lærer.

Har du stadig kontakt, til dine gamle
klassekammerater?

Hvis det ikke var for Facebook, så
ville jeg ikke. Og trods FB, er det
faktisk længe siden, jeg har talt med
nogen. Men jeg tænker tit på dem og
spekulere på, hvad de mon laver og
om de har det godt?

... mere om Ditte snart!

Nedenunder ser du sommerafslutning i skolen og Babuska. Børnerne fra Kornblomst gruppen som er klar til børnehaveklassen op
førte dukketeater for de andre børn.




