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Velkommen

I dette nummer hører vi om børnehavens høsttur, den ny SFOleder Søren, og resten af historierne om Inger Marie
fra 1. kl. og tidligere elev Ditte. Dertil er der tre begivenheder  og vi søger en kalenderansvarlig. /Duncan

Høstfest

Marken er mejet…
… og nu skulle kornet høstes, så alle
børnene fra Babuskas børnehave drog
i sidste uge afsted til Øko Ged og Grønt
nær Hundslund hos Alida og Edward,
hvor de såede et stykke med havre
tilbage i maj. Klokkeblomsterne og
Smørblomsterne om mandagen i høj
sol,
mens
Æbleblomsterne
og
Kornblomsterne
måtte
trække
i
regntøjet dagen efter, hvor billederne
stammer fra. De ankom i tørvejr og lige
i det øjeblik, hvor gederne blev sluppet
ud, men kort efter kom der en byge,
som fik gederne til at løbe tilbage i
laden. Den mulighed har man ikke som
Babuskabarn, for der skulle høstes,
synges ’Jeg er havren’ og ikke mindst
spises madpakker.
Børn og geder
spiste frokost side om side i hver deres
fold, og der var rig lejlighed til at snakke
med gederne og de andre dyr på
gården. Udflugter gør trætte, så der
blev taget en enkelt morfar på vejen
hjem i bussen. Tak til Alida og Edward
for to dejlige dage.
/Anne Katrine
(Der er flere billeder på bagsiden.
Alida og Edward holder høstmarked, se
kalenderen. /red)

Gåden: Tyve, tyve, fyrre

Ny høvding i SFO’en

Interview med Søren Bjørnskov
(SFOleder siden 1, juni)
 Søren, hvordan har det været at
komme til SFO’en hér på Steiner
skolen?
 Det har været dejligt, jeg er
blevet godt modtaget!
Du kommer jo som leder udefra,
og uden Steinerpædagogisk bag
grund..?
Det har været fint, så kan jeg jo
lære lidt om Steiner.. Jeg kan jo
tage lidt af det jeg HAR lært, de to
ting kan godt bruges i SFO. Der er
rigtig mange gode elementer hos
Steiner, og hvis man kombinerer de
to ting, så tror jeg, man får et rigtigt
godt fritidsliv for børnene.
 Kendte du noget til Steinerskolen
i forvejen?
 Ja, det sted, jeg arbejdede før
(Klub’n), der havde vi en del
sjetteklassesbørn her fra skolen. Så
derfor kendte jeg godt ”stilen”.
 Hvordan ”stilen”?
 Jo, de børn, der kommer fra
Steinerskolen, de hviler lidt bedre i
sig selv. Det er ikke de børn, som
skynder sig hele tiden... De er mere
rolige, rigtig gode til at sætte sig ned
fordybe sig. De børn, der kommer
fra folkeskolen, de har en masse
ting i hovedet, de er mere flyvske.
 Hvad med lokalerne, der har jo
indimellem været lidt kritik af dem?
 Nu har vi smukkeseret dem lidt,
men her er plads til max. 60 børn.
Så jeg vil arbejde for, at vi får
bygget til ovre på skolen, så vi får
en ny bygning. Det vil være godt for
børnene og personalet, og vil
måske også tiltrække flere elever.

Prøv at erstatte bogstaverne med
tal så regnestykket går op. Regler
ne er: hvert bogstav svarer til et tal,
to bogstaver kan ikke svare til det
samme tal.
TYVE
+TYVE
FYRRE
Løsning på bagsiden, måske!
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SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

 I har fået fikset det lidt op her
inde?
 Ja, der er blevet malet. Og vi vil
gerne kunne sidde og spise
sammen, så vi har købt de her to
borde. Og nye sofaer, og vi er ved at
lave om i garderoben, så der er
plads til alle. Og vi har fået et flytbart
bålsted. En af dagene skal vi på
børnekræmmermarked og købe spil
og ting. Og jeg skal have lavet en
boldkasse.
 Når SFO’en har åbent i ferien, så
er det jo nogle lange dage. Kunne I
godt beskæftige børnene dér?
 Nogle af ugerne var der ikke så
mange børn – 15 eller 20. Så laver
vi nogle aktiviteter. En dag var vi for
eksempel på Moesgård, og vi har
gået nogle ture, været nede ved
søen og kigge... Vi lavede en
glidebane herude på et tidspunkt.
Sådan nogle ting, man ikke altid kan
i det daglige.
 Hvad kan du bedst lide at lave
med børnene?
 At spille spil, brætspil, kortspil, og
at være ude – spille fodbold, stå på
rulleskøjter, gå i skoven. Jeg kunne
godt tænke mig at få fat i nogle
rafter. Sætte fire store pæle i jorden
udenfor og så bygge nogle huse,
selvbyggerhuse, sådan nogen, man
kan slå søm i. Det gjorde man i
gamle dage, det gjorde jeg på MIT
fritidshjem...
 Dit største ønske for SFO’en fre
mover?
 En ny SFO med et godt legeareal
hvor børnene elsker at komme  og
næsten ikke vil hjem fra!
/Stig

Flyverprofil

gode gamle børnelege og sanglege, Jeg er glad for at have gået på en
Her er resten af 1. og jeg glæder mig til at lege dem Steinerskole, og hvis vi havde boet i
en by, hvor der lå en, så skulle min
klasselærer Inger allesammen sammen med 1. klasse
/Inger
Marie
datter gå der.
/Sesha
Maries profil.

Min oldemor var
lærerinde og bibliote
kar. De boede i en lille
gult hus, der lå lige op til skolen,
deres gamle frugthave med de
skønneste æble, pærer og blomme
træer var efterhånden blevet en del
af skolegården. Det var mit
yndlingssted på skolen.
I min fritid nu som voksen er jeg er
glad for yoga og har været yogalærer
i mange år. Og så elsker jeg at tegne
og male og lave ting med mine
hænder. Jeg elsker også en god
omgang Scrabble. Jeg har spillet
klaver, indtil jeg startede i gymnasiet
 nu vil jeg rigtig gerne “genoptræne”
det og ønsker mig et klaver. En dag
når mine børn bliver ældre, vil jeg
gerne rejse til Nepal med dem  der
har jeg selv rejst, da jeg var yngre,
og det er et meget smukt land med
søde mennesker. Det vil jeg gerne
vise min familie.
For mig er det bedste ved gå i skole
det at have en særlig god ven, et
godt fag, en god lærer, når man skal
optræde… Helheden  både alle de
mennesker, der omgiver skolen, men
også den helhedstanke, skolen
bygger på. Det værste er en god ven,
der er rejst, et træ, der er fældet, et
lokale, der er fodkoldt, for mange
lektier... :) Også at alt, der sker på
skolen er så vidunderligt dejligt og
spændende, og at jeg umuligt kan nå
at deltage i det hele, selvom jeg så
gerne ville!
Mit yndlingssted på skolen er 1.
klasses klasseværelse. Jeg kan godt
lide at mærke, hvordan det lige så
stille bliver vores klasseværelse, fyldt
med vores fine ting og fælles
historier. Jeg elsker så meget alle de

Bakspejlet

Her kan du læse
resten af fortælling
om tidligere Wal
dorf elev Ditte.
I dag arbejder jeg
på
Holstebro
Bibliotek, hvor jeg
lige er flyttet over i vores PR &
Kommunikationsteam. Det betyder
jeg
laver
webarbejde,
pressemeddelelser, klummer osv.
Jeg har også vagter i udlånet, hvor
jeg hjælper med at finde bøger 
både til hyggelæsning og den store
opgave.
Fra jeg stoppede på skolen og til i
dag har jeg lavet mange forskellige
ting, bl.a.: har jeg været på højskole,
arbejdet et år i udlandet, arbejdet
som vikar på Sølund, læst en 2årig
HF (i Skanderborg), læst til
bibliotekar i Aalborg.
Jeg har ikke den store kontakt til
skolen, men forsøger at komme til
Julebasaren, for der er der også en
chance for at møde tidligere lærer og
elever, og det er altid så hyggeligt. :o)
En af de styrker, jeg har med fra
min tid på skolen er at jeg ikke
tænker i kasser som, jeg synes
mange gør: historie er en kasse,
engelsk er en kasse osv. Jeg tænker
i sammenhænge. Jeg tænker også
utraditionelt, dvs. jeg ser tingene fra
andre vinkler end f.eks. mine
kollegaer gør.
Et ordsprog jeg godt kan lide at
bruge er ”jeg har et standpunkt, indtil
jeg får et nyt” Det er meget rart ikke
at være låst fast, og så har jeg ret til
at ændre mening  det er ikke så
firkantet ;)

Kalender
Hertha, Høstmarked, lørdag den
3. Herskind: Herthas økologiske
høstmarked lørdag 3. september
mellem kl. 11 og 16 er på alle måder
en festdag for hele familien. Her er
stort cirkustelt med optræden,
dukketeater,
bueskydning,
eventyrfortælling, pileflet, Herskind
Brugs, der sælger økovine samt
Kallehauges hestevogn, der kører
familierne rundt og rundt i Hertha.
Her er kaffe, kager og frokost i en
herlig natur ned til ådalen med
Danmarks største mergelgrav.
/Århus Stiftidende
ØkoGed og Grønt, Høstmarked,
søndag den 4. sept. kl.1016 i . Tag
familien med til en skøn dag på
landet, hils på gederne og smag
gedeost og kød. På vores lille
familielandbrug holder vi åben Gård.
På gårdspladsen er der muligheden
for at sætte sig ned og nyde noget at
drikke og spise. I gårdbutikken er
der smagsprøver på vores gedeost
og gedekød, samt mulighed for at
købe det med hjem.
http://www.gedgront.dk/
Trustrupvej 10, 8350 Hundslund
/ Alida
Audonicon,
Eurytmi,
"Prometheus" eller "Hvem sagde, at
jorden døde?" lørdag den 3.9.2016
kl.
19.30.
Eurytmigruppen
Lichteurythmie kommer til Danmark
på mandag og optræder 5 steder i
alt denne gang. Vi glæder os til at se
rigtig mange mennesker, da det jo
ikke er ofte, vi efterhånden ser
eurytmiforestillinger i Danmark me
re.
/ Dorthe Rosendahl, Audonicon
Vi mangler en kalenderansvarlig!
Send indlæg eller ring til
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05
Ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow

Gådens løsning
Aha! Du må vente til næ
ste uge for løsningen til gå
den.

Stemningsbilleder fra Babuskas høsttur, tak til Bente Foged Madsen

