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Velkommen

I dette nummer kan du læse om tidligere elev Stine Troense, om Babuskas Høstfest og en af Aesops Fabler. /Duncan
studerende på en videregående,
akademisk uddannelse end jeg var.
Måske har steinerskolerne i dag
mere fokus på tiden efter skole
gangen? Det er mit indtryk.
Min datter skal ikke gå på
steinerskole, men jeg forsøger at give
hende de samme gode forud
sætninger for at vokse op som et
helstøbt menneske med et stort
Hvad har du lavet, fra du stoppede selvværd, en sund dømmekraft og
sympati for andre, som jeg selv
på skolen, til nu i korte træk?
Efter 12. klasse skrev jeg artikler til havde i min opvækst og skolegang.
/tak til Stine og vores egen Sesha
bl.a.
Århus
Stiftstidende
og
ungdomsmagasinet Tjeck på den
daværende redaktion Tryk 16 og var
frivillig
på
et
børnehjem
for
Uges gåde:
handikappede i Thailand, hvorfra jeg
Turbo‐Lasse
skrev rejsereportager hjem til danske
aviser. Begge dele var et led i den
TurboLasse er mekaniker
lærling, og han elsker hurtige
daværende Den Fri Ungdoms
biler. En fredag skal han ud at
uddannelse, som var genial, fordi den
købe ind til weekenden. Han
gav adgang til SU det sidste år på
kommer afsted uden sit kørekort.
Rudolf Steiner Skolen. Jeg var også
Lidt efter er han på vej ned ad en
på to højskoleophold, igen med
énsrettet gade imod den tilladte
skrivning i fokus. Siden er det fortsat
kørselsretning, da han rammer
en kvinde. Med en barnevogn.
slag i slag med at skrive. Jeg flyttede
Fem meter derfra står en
til København for 16 år siden, tog min
færdselsbetjent og ser, hvad der
uddannelse på Roskilde Universitet
sker, men han griber ikke ind.
og Berlingske, og har boet i
Hvorfor standser betjenten ikke
København siden. Jeg har bl.a. været
Lasse?
journalist/ redaktionssekretær på
fagmagasinet
I
Form,
mode
magasinet IN og ugebladet FEMINA.
Mit
primære
stofområde
er
efterhånden gået hen og er blevet
sundhed.
Hvad laver du i dag?
Jeg er uddannet journalist og
cand.comm. og arbejder p.t. som
freelancejournalist for en række
danske magasiner og ugeblade. Jeg
er på vej på barsel med mit andet
barn, og når barslen er slut, vil jeg
gerne ansættes på en redaktion
ligesom jeg har været det tidligere.

Stine Troense

Bakspejlet Sesha Rosenhart har
talt denne gang med Stine Troense.
Hvad er din tilknytning
Steinerskolen Skanderborg?
Jeg var elev i 12 år.

til

Hvornår begyndte du som elev?
I 1985.
Har du et godt minde fra din tid på
skolen, som du gerne vil dele med
os?
Jeg var forelsket i en dreng, der
gik nogle klasser under mig, og når
jeg kunne se mit snit til det, listede
jeg mig ud af timen og snuste til hans
jakke i garderoben. Den duftede vildt
godt. Jeg mindes, at det var
besværligt for mig både at passe
månedsfesterne, som jeg elskede at
deltage i, og en ”fodboldkarriere”
med lørdagskampe – og at vi, efter
12. Klasse, gik i byen med vores
flotte blomsterkrans på hovedet til
stor provokation for flere af de lokale
på diskotek Paddy’s i Horsens!
Har du stadig kontakt til dine
gamle klasse kammerater?
Ja, en del af dem, men primært
gennem facebook. Det gælder både
elever, der gik ud før 12. klasse og
elever, jeg fulgtes med i alle årerne.
Det er rigtig hyggeligt at følge med i
stort og småt så mange år efter, vi
Fotos: Bente Foget Madsen
skiltes.

Hvad har du med i bagagen fra din
tid på skolen?
Jeg var glad for at gå i skole, dog
ikke så vild med fagene matematik
og violin (!), men jeg havde gode
kammerater og mange inspirerende
lærere. Jeg husker generelt min
skoletid som tryg og lærerig, og jeg
har altid været stolt af at være
steinerelev. Jeg var heldig og fik
dispensation fra kvote 2 og kom
direkte på universitet uden skyggen
af et eksamensbevis, men det første
møde med karakterer var en
udfordring, og jeg gerne ville have
været mere forberedt på livet som
SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

Gåden fra sidste uge handlede
om Lises mus. "Hvor mange mus
har Lise MINDST efter fire
måneder, hvis ingen mus er døde
i løbet af den tid?"
Løsning: Hun har MINDST to
mus  hvis de to mus hun fik, var
af samme køn (og ikke drægtige,
da hun fik dem)

Bakspejlet...

Høstfest i Babuska
’Hurra! Her til lands
slutter høsten altid
med et gilde og en dans!’
Ovenpå en vellykket høst(tur), blev
der tirsdag i sidste uge holdt høstfest
i Babuska.
Børnene ankom
forventningsfulde med vandkæmmet
hår, flotte i tøjet og favnen fuld af
medbragte grøntsager, frugt eller
blomster. Inde på stuerne var der
pyntet op med halmballer som borde,
og de medbragte ting blev tilføjet det
maleriske tableau.
I ugerne op til høstfesten er der
blevet lavet forberedelser.
Der er
blevet plukket brombær, hyben og
æbler, som er blevet lavet til
marmelade. Det høstede korn er
blevet tærsket. Danse og sange er
blevet øvet. Dagen før festen blev
der lagt sidst hånd på værket og alle
børnekræfterne lagt i at få trillet og
slæbt halmballer ind på stuerne. På
selve dagen skal der kærnes smør til
festmåltidet
ved
at
ryste
et
syltetøjsglas med fløde og det
tærskede, tørrede korn skal males til
mel, som indgår i det brød, der skal
bages.
Før
frokosten
indtages
ved
halmballebordene,
fortælles
høsteventyr udfra de medbragte
blomster, frugt og grøntsager.
I
Kornblomsten var det prinsesse
æblekind, der skulle befries fra den
snorkende drage (aka squashen).
Kong Gulerod havde lovet den der
kunne befri prinsesse Æblekind den
halve prinsesse og det halve
kongerig.
På sidelinjen stod
Dronning Løg med lukkede øjne, for
hvis hun åbnede dem, begyndte hun
at græde.
Høstfesten er først og fremmest en
glædens fest. Glæden ved festen
blandes med taknemligheden over at
få mad på bordet, og det er den
stemning, som skal videregives til
børnene.
I Babuska gøres der
Opstilling af børnenes medbragte
høstgaver i Smørblomsten.

generelt meget ud af at mindes, at
mad på bordet ikke er en selvfølge 
noget mange af os nok glemmer i
hverdagen.
I dagene efter
høstfesten kommer det medbragte
frugt og grønt, som ikke blev spist til
festen, til at indgå i frokosten, og
blomsterne pynter overalt i stuerne.
Tilsidst blev dansen trådt med
ledsagende harmonikaspil, som førte
alle Kornblomstbørnene ud i haven.
/ Anne Katrine, Babuska
Kalender
Gratis Ponyridning & åbent
værksted, samt udstilling
af
kunsnere fra Grylen. Hørning
Ponyrideskole, Blegindvej 33
Fredag den 16/9
Det usynlige menneske i os
 jeg’ets spirituelle fysiologi.
Dr. med. Kathrin StuderSenn
og Terapeutisk eurytmist Hans
Rudolf Studer
"Kendskabet til det usynlige
menneske i os kan gøre det
muligt at få en virksom
selverkendelse og et bevidst
forhold til os selv og andre.
Herigennem vil vi kunne finde
forklaringen
på
menneskekundskaben i Rudolf
Steinerpædagogikkens
me
todik."
Audonicon, 30. september  2.
oktober.TIlmelding:
rosendahl@audonicon.dk
Vi
mangler
ransvarlig!

en

Den fangne
Trompeter
... en af Æsops Fabler
En Trompeter, som var taget til
Fange i et Slag, bad og tiggede om
Pardon. »Skaan mig, kjære Herrer!
jeg bønfalder Jer, og slaa mig
ikke ihjel uden Grund, thi jeg har
ikke selv dræbt Nogen, ikke heller
har jeg noget andet Vaaben end
denne Trompet.«
»Netop af den Grund,« sagde
de, som havde grebet ham, »skal
Du saameget snarere dø, thi uden
selv at have Lyst til at kæmpe,
ophidser Du Andre til Kamp og Blod
sudgydelse.«
(Den, der opægger til Strid, er
værre end den, der tager Del deri.)

kalende

Send eller ring med indlæg,
ris, ros og kommentar til
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05
Ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow

Spiller dette infanterist en trompet eller noget andet?

Trompet sælges
Rigtig fin trompet, som er brugt til
undervisning på skolen sælges
1700kr Henvendes på 22936502.
Mvh Kamille
(Marius fra klokkeblomstens mor)

Smørblomstbørn og Klokkeblomstbørn
på vej ind til høsteventyr og frokostbord
ved halmballer.

Dronning løg og kong Gulerod i Korn
blomsten.
Billeder og tekst, Bente Foged Madsen

