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Velkommen

I dette nummer kan du læse om Michaelstid i Babuska, en sød Aesops fabel om en lille myre,
arbejdsdagen i Babuska, og om en som søger bolig. Gåden kan kun løses hvis du har godt
styr på kalenderen  jeg har ikke kunne løse den endnu  kan du? Ingen profil igen, kender du
én, du vil se i flyveren? Vi er ved at planlægger et redaktionsmøde, så kom gerne med ris,
ros, kommentarer og tegn på livet / Duncan

Michaelstiden i vuggestuegruppen
Vildrosen

På Sct. Michaels dag, den 29. september, sørger vi for at
gøre morgensamlingen ekstra stemningsfuld. Vi har lavet
stjernebånd, pandebånd i sølvkarton, som børnene får
omkring panden – altså dem der vil. Så synger vi de
Interview med Sif Koch, Steinerpædagog og pædagog i
michaelssange, vi har sunget i en periode og som
Vildrosen
børnene kender. Derefter spiser vi et stort nybagt brød af
form som et sværd med spiseligt sølvglimmer.
Michaelstiden handler grundlæggende om at bevare
troen på det gode og at have mod til at bekæmpe det
/Tekst og foto, tak til Bente Foged Madsen
onde – både det onde i hvert enkelt menneske og ude i
verden.
Der er brug for at vi kæmper for lyset – for det gode. Det
handler meget om os voksne, om de følelser vi har. Vi
skal se lyset og holde fast i det. I vuggestuen er det
vigtigt at de voksne har den følelse indeni. Det mærker
børnene og det påvirker dem.
Det er den mørke tid vi går i møde. Vi er begyndt at
tænde stearinlys, og årstidsdekorationen i vores store
vindue prydes af blåt silke, krystaller og en fin træfigur af
Sct. Michael med stjernestav. Vi synger Michaelssange
om smeden, hesten og Sct. Michael.

Fotos: Bente Foget Madsen
SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

Arbejdsdag i Babuska
Barometeret stod på arbejdsvejr,
der var lækker frokost og overdådigt
kagebord; lørdag d. 17. september
var der arbejdsdag i Babuska.
Nogen burde have taget et før og
efterbillede!
Børnehuset blev i den grad
forskønnet både ude og inde!
Omkring 70 voksne og masser af
børn bidrog bl.a. til, at der blev
ryddet op, lagt fliser og malet hegn
ved indgangen over mod skolen, der
blev lavet nye opbevaringskasser til
udendørslegetøjet, udvidet sand
kasse ved Kornblomsten, luget og
beskåret træer og buske samt gjort
rent på stuerne og syet kapper til
Skt. Michaels festen.
Tak for indsatsen til de fremmødte
og tak for kage til dem, der ikke
havde mulighed for at deltage.

Myren og Duen
... en af Æsops Fabler

samme
Tid
udspændte
en
Fuglefænger sit Garn og var i Begreb
med at slaa Nættet over Duen, da
Myren, som indsaa hans Hensigt, i
det Samme bed ham i Hælen. Det
Spjæt, som Manden gjorde, fik
Garnet til at falde, Duen blev vakt til
Bevidsthed om sin Fare og fløj frelst
bort.

En Myre kom til en Kilde for at slukke
sin Tørst, faldt i Vandet og var nær
ved at drukne. Men en Due, som
tilfældigvis sad paa et Træ i
Nærheden og saa Myren i Fare,
plukkede et Blad af og lod det falde i
Vandet foran den, saa at Myren (En Godhed er den anden værd.)
kunde krybe op paa det og i Behold
flyde ind til Bredden. Netop paa / tak til gratisskole.dk

/Anne Katrine

Mette og Talvin søger bolig

Hej, jeg hedder Mette. Min 8 årige søn, Talvin, starter snart i 3.kl. i
Skanderborg Steinerskole. Vi søger hus med have eller jordstykke, hvor
det er muligt at have små husdyr (kanin, kat, lille hund etc.) og kunne
have køkkenhave.
Vi har brug for min. 3 værelser, i en radius på max. 25 km fra skolen.
Jeg kan betale ca. 7000 kr. i husleje. Lidt om os: Jeg er uddannet
økologisk landmand og søger derfor et sted, hvor jeg kan dyrke lidt
grøntsager, frugt og bær. Vi glæder os til at høre fra dig/Jer
Mvh. Mette , tlf. 26392729, mail: mdahlfelt@gmail.com

En dag i oktober
I år har oktober 5 mandage, 5
lørdage og 5 søndage. Dette
sker en gang hvert 823 år. Dette
kaldes pengeposer.
Gåde: Er det korrekt, at dette
sker hvert 823. år? Kan du regne
ud, hvor ofte det i virkeligheden
sker, sådan circa?
/Noget jeg har fundet på nettet 
Stig

Kalender
Vi mangler en kalenderansvarlig!

Næste uge er Stig flyverens
gæsteredaktør!
Send eller ring med indlæg, ris,
ros og kommentar til din an
svarshavende redaktør Duncan
Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

I gåden fra sidste uge skulle du se
nøje på ordene. Du kan nå at prøv
en gang til indtil du læser svaret
nedenunder?

Løsning: Der er nævnt 7
mennesker i gåden". De øvrige er
dyr, ting og begreber!

Uges gåde:

