

Madvognen er blevet landfast

Gluten er et protein, der findes i hvede,
rug og byg. Det har den gode egenskab, at
det får brød til at hæve rigtig fint, og det
gør dejen elastisk. Derfor var der før i tiden
også et kendt mærke indenfor mel, der hed
"Gluten flour". Det fandtes i min mors
køkken. Det findes vist ikke mere.

Schmidt og Anne Katrine W.
foto

Af Anne Katrine Wolgast
‘To ristede med det hele!’ Der har allerede været de første ti og spørge efter
pølser i Madvognens nye lokaler på Mindet ved busstoppestedet skråt overfor
Realskolen. ‘Men det bliver der ikke noget af’ forsikrer Louise Holt. Det var ellers
nærliggende, for før de to ejere af Madvognen, Louise Holt og Glenn Kuntz,
rykkede ind med helt nyt interiør, lå der en pølse-grill-bar i lokalerne.
Louise og Glenn er forældre til Valdemar i 1. klasse og Mikas i børnehaveklassen,
som har sin mormor Helene Holt til klasselærer. Derudover har de en lille pige,
som går i børnehaven Ellemosen i Ry. Louise har selv gået på skolen til og med 9.
klasse. Sammen driver Louise og Glenn i forvejen Corporate Cooking, som har til
huse i Audonicons køkken. Corporate Cooking laver og leverer mad til
firmafrokostordninger samt store og små selskaber, så springet til at gøre den
lækre mad tilgængelig i form af aftensmåltider var ikke så stort, da de sidste år
blev kontaktet af Madvognen. Tanken med Madvognen er at give et lødigt
økologisk alternativ til en pizza i en snæver vending. Fra at Madvognen før
leverede måltiderne til kunderne, kan kunderne nu selv gå ind fra gaden mellem
kl. 11-19 fra mandag til torsdag og kl. 11-20 på en fredag.
Madstilen er varieret og omfatter både klassiske danske retter og udenlandsk
inspireret mad og vegetarretter, som typisk vil være en suppe. For Louise og Glenn
er det vigtigt, at maden er lavet fra bunden af gode råvarer og ikke mindst, at det
er visuelt skønt. Råvarerne er overvejende økologiske eller biodynamiske, og
Madvognen er certificeret med Ø-mærket.

Foto fra Finland: Lars Thetmark

LÆSERTILBUD!

Gluten er nemlig ikke populært længere.
Det kan fremkalde forskellige intolerancer
og sygdomme, mest kendt er cøliaki.
Denne sygdom kan have meget alvorlige
følger, hvis den ignoreres. Og den undgås
kun med glutenfri fødevarer. Og dem
findes der heldigvis masser af.
Eksperter anslår, at omkring en procent af
befolkningen ikke kan tåle gluten, og
derfor skal undgå det. Mange af disse
mennesker er ikke selv klar over det.
Imidlertid er der langt flere, der vælger at
spise glutenfrit, uden en diagnose, der
indikerer, at de ikke kan tåle det. Men det
er vel godt at være på den sikre side?
Spørger man Dansk Cøliakiforening, er
svaret faktisk nej. ”Det er ikke sundt at leve
glutenfrit, hvis man ikke har en diagnose”
siger formand Dorte Hagedorn. Det er der
ifølge eksperterne flere grunde til.
For det første er det altid godt at spise
varieret. Jo flere ting, man udelader af
kosten, jo større risiko er der for, at man
ikke får alle de mikronæringsstoffer, man
har brug for. Især for børn er dette vigtigt.
For det andet er gluten i glutenfri varer
erstattet af andre ting, der skal udfylde
dets funktion. Disse ting er ikke altid sunde
- tværtimod. Professor Roald Dahl fra
Odense universitetshospital sammenligner
i Politiken næringsværdien af visse glutenfri produkter med vingummi-bamser!
For det tredje kan det gøre det vanskeligt
for lægen at stille en korrekt diagnose, især
hvis man faktisk har en anden intolerance,
f.eks. overfor andre ingredienser i hvede.

Fællesflyverlæserrabat hos
Madvognen
Mod fremvisning af denne
udgave af Fællesflyveren enten i papir- eller
digitalversion – kan
flyverens læsere få 10 % på
deres første ordre 14 dage
efter udgivelsesdatoen.
Velbekomme!



/Stig

.med Mindet! Fotos Mai Britt

forbipasserende?
xxxxxxxx.



Men nu er det jo heldigvis frivilligt, hvad
man spiser, og andre er som regel flinke til
at tage hensyn til behov og præferencer.

.

Overskolen i Finland –
Læs mere på side 3-4!

Nogle mener dog, at gluten-”hypen” er
gået for vidt, når man nu er begyndt at
kunne købe glutenfri hundemad!
Kilder: WA 23.09.16, Dansk Cøliakiforening,
dr.dk, zetland.dk, Politiken 19.12.15
Nogen gange kan det dog gå for vidt, som i

Husk fredagsmarked hver fredag mellem
12 og 15. Det foregår mellem Babuska og
skolen. Du kan købe mælk fra Herthas
gårdmejeri og kager fra Herthas bageri, og
frugt og grønt fra Skjoldhøj landbrugsfællesskab. Alt er økologisk og noget er
biodynamisk.

Navn: Joanna Ragnarsson
Hvad laver du på skolen, og hvad har du
lavet før? Jeg går i 2. VG, før det har jeg
gået et år på Silkeborg Steinerskole, og
før det i folkeskolen. Jeg er halvt færing
og kvart islandsk.
Hvor og hvornår er du født? Jeg er født
18. december 1999 i Næstved.
Hvor bor du nu? I Silkeborg
Hvad er din
pandekager.

livret?

Mexikanske

Din yndlingsfilm? Grease

Mandag den 26. september inviterede
skolens SFO til det årlige forældremøde.
Lidt skuffende var kun 11 forældre mødt
op. SFO-leder Søren Bjørnskov fortalte om
de tiltag, der er blevet gjort i SFO’en efter
sommerferien. Både om opfriskning af
lokalerne, og om ændrede telefon- og
garderoberegler. Han fortalte også om,
hvordan det er gået med at få den nye
børnehaveklasse til at finde sig tilrette i
den store SFO. Der er sket nogle
ændringer, så de kan tilbringe mere tid i
deres eget lokale. Efter kaffe og kage blev
der spurgt en del ind til SFO’ens
lokaleforhold, og flere forældre efterlyste
konkrete planer for en ny bygning. /Stig

Din yndlingsmusik? Shawn Mendes – det
er pop.
Hvad er der ikke mange, der véd om
dig? Jeg blev kørt ned for tre et halvt år
siden, og kom meget slemt til skade. Jeg Fredag den 28. oktober indvies det nye
rådhus på Fælleden i Skanderborg.
går stadig til genoptræning,
bidrager
med
flere
Hobby eller sport? Pt. ikke noget, fordi Steinerskolen
musikalske
indslag:
En
trompetfanfare
og
jeg har så mange lektier for! Det tager jo
også en halv time at komme hjem. ”pomp and circumstances” – så kom og
Tidligere gik jeg til atletik og fitness.
vær med kl. 14 – det bliver stort!
Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Det er
idræt.
Spiller du et instrument? Jeg spiller
tværfløjte.
Hvad er det bedste ved skolen? Man
fokuserer ikke på, hvad man får af
karakterer, man fokuserer på, hvem
man rigtigt er. Og på, at man har det
godt i klassen, og at ingen bliver holdt
udenfor.
Og det værste? Når man skal høre om
noget, der er rigtigt kedeligt. Så sidder
man og véd ikke rigtigt, hvad man skal
lave…
Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Til Afrika!
Hvor kan du bedst lide at være på
skolen? Jeg kan godt lide at være
sammen med mine klassekammerater.
En særlig oplevelse, du vil dele? Jeg
synes, at finlandsturen med overskolen
var rigtig god, det var en stor oplevelse!

Gæsteredaktør:
Duncan er optaget af flytning, så
derfor er jeg lige blevet redaktør af
dette nummer! For nemheds skyld
er det lavet i det gamle format.
Hilsen og god onsdag! Stig B. Bahnson

Fra kalenderen på audonicon.dk
Fredag den 7. oktober kl. 19:30:
Musikalsk foredrag med Liva Weels sange
og fortælling. Sangerinde og skuespiller
Anne-Mette Nørgård vil fortolke Liva
Weels sange og fortællinger. Giv dit humør
en gang lak!
Lørdag den 15. oktober kl. 10:00 til søndag
den 16. oktober kl. 17:00:
Livsstils- og alternativmesse - AFLYST
Torsdag den 20. oktober kl. 19:0021:30:Tænk dig rask, nå dine mål - Irma
Lauridsen. Du er, hvad du tænker! Med
visualisering kan vi lære at finde ro, reducere smerter og komme gennem sygdom.
Mandag den 24. oktober kl. 15:45-16:45:
Eurytmikursus. 6 mandage i alt

er åbent 13
– 16 tirsdag til torsdag og 10 – 14 om
fredagen. Du kan også handle på
audoniconsbogsalg.dk.



Efteruddannelse
praktikere

Tre Skanderborg-børn står og taler om,
hvor mange lande og verdensdele, de har
været i:
Peter: Jeg har været i Portugal og i Indien,
det ligger jo i Asien...
Lise: Jeg har været i New York i Amerika og
i Brasilien.. nå ja, det er jo også i Amerika..
Sara: Jeg har været i Nairobi i Kenya og i
Istanbul i Tyrkiet, så jeg har været i både
Afrika og Asien!
Peter og Lise: Nå, så har du jo været i flest
verdensdele!

Udvikling af gode relationer er essentiel i al
pædagogisk arbejde. Det er gennem de gode
relationer vi skaber tillid, tilhørsforhold,
udvikling og resultater.

Er det rigtigt, at Sara har "vundet", eller er
det en af de andre? Og hvor mange
verdensdele har vinderen været i?
Løsning på sidste uges gåde ”pengeposer”:
Det er noget vås, det jeg har set på nettet!
I virkeligheden sker det cirka hvert syvende
år, at oktober har 5 mandage, 5 lørdage og
5 søndage. Det sker nemlig hver gang, den
sidste dag i måneden er en mandag!

for

pædagogiske

Kursus 2: 6 og 7 oktober 2016
Kursus 3: 17 og 18 november 2016
Kurserne afholdes i Rudolf Steiner børnehaven
Ellemosen i Ry. Undervisere er Tina Lauritsen
(tidligere leder i Babuska ) og Lotte Juhl.
Kontakt for yderligere info til Sanne Ibsen:
sanneibh@gmail.com, tlf. 20 92 70 51.

3/4 violin i god stand til salg med
nyere violinkasse, bue og skulderstøtte.
Prisen taler vi om. Ring på 51 27 22 28.
Dorte, mor til Jerrik i 2. videregående.
Helst fredag, eller efter aftale.
Send indlæg til Duncan.Lithgow@gmail.dk eller
brug forældre-intra 
Duncan Lithgow, 50 57 02 05

Eventyrlig overskolerejse:

Vi har som overskole været i
Finland, hvor vi besøgte finske
steinerskoler, oplevede Laplands
smukke natur og totale stilhed og
blev rystet godt og grundigt
sammen. Det sprog vi havde til
fælles var engelsk, så det fik vi også
trænet. Vi oplevede den store
forskel på finske og danske
steinerskoler. De får f. eks. varm
mad serveret i en kantine, de har
eksamener og på én af skolerne
var der et frivilligt kor efter skole.
I nogle timer er slik og mobiler
mere interessant for eleverne,
mens læreren sidder bag egen
computer. Generelt er finnerne
meget venlige, og i trafikken
holder bilerne altid tilbage for
fodgængerne, hvilket er et noget
sjældnere syn i Danmark. Det var
med sorg at vi forlod Finland efter
10 fantastiske dage.
For et år siden tog en lærer fra
Rudolf Steiner skolen i Skanderborg
afsted til Helsinki, for at deltage i et
arrangement arrangeret af Englands
og Nordens steinerskoler, med den
interesse
at
formulere
steinerskolernes formål. Igennem
dette arrangement mødte han nogle
søde finske steinerlærere, som han
etablerede kontakt med. I løbet af de
næste møder, der fandt sted i andre
lande, fik han arrangeret at vi elever
kunne komme og besøge de
forskellige finske steinerskoler. I
ugerne op til fik vi, i projektfag, nogle
forskellige emner der relaterede til
Finland, som vi arbejdede med i
grupper. Ud af det kom en video, en
plakat, tegninger, en lille turistguide,
en masse tekst og frem for alt en
overskole der var parat til at besøge
og opleve det land, den nu havde læst
så meget om.

Af Sofia Kristine Ibsen Houlberg, Sofia
Maria Nejsum Madsen, Anne Søballe Vej
og Nanna Præstegaard. Fotos Lars Th.
Fulde
af
forventning
begav
Skanderborg overskole sig mandag 5.
september afsted mod Finland. For
også i år skulle vi beriges med den
årlige ”ryste-sammen-tur”, dog i en
udvidet version. Ved hjælp af tog, fly
og bus ankom vi kl. 01 om natten på
Vantaa skolen lidt udenfor Helsinki,
hvor vi havde fået lov at overnatte.
Allerede næste morgen kl. 07 kom
en bus som kørte os til Lahti skolen,
150 km nord for Helsinki, hvor deres
10. klasse gjorde os selskab på vores
vej mod Lapland. Finnerne bragte højt
humør ind i bussen, og efter nogle
timers forsøg på hvile, måtte vi
overgive os og synge med. vi blev
indkvarteret i to hyggelige bjælkehytter med sauna og gik trætte i seng.
På næste dags vandretur mod en
ametystmine, fik vi mulighed for at
snakke med de jævnaldrende, finske
steinerelever, hvilket flere benyttede
sig af. Om aftenen fik vi lejlighed for at
fortsætte snakken med finnerne, nu
også med selskab fra Oulu skolen, der
var kommet på besøg i den ene hytte.
For at hjælpe samtalen på gled, blev
vi opdelt i grupper og fik en quiz at
svare på. I løbet af aftenen blev der
snakket, sunget, quizzet, lavet eurytmi
og brugt vores kreativitet. Grupperne
skulle nemlig formulere et uddelt ord,
ved hjælp af eurytmi og andre idéer.
Ved dette gruppearbejde bemærkede
vi finnernes tilbageholdenhed, men
det forhindrede ikke en munter
stemning.
I de følgende to dage vandrede vi i
Laplands smukke natur, så rensdyr i
skovene og besøgte en nationalpark.
Vi oplevede også en helt speciel
stilhed i en sump, kun afbrudt af de
lyde vi selv frembragte. Noget man
ikke kan opleve noget sted i Danmark.
Om aftenen hyggede lærere og elever
sig med fælles spil og sauna.

Efter nogle skønne dage i Lapland, kørte
bussen os tilbage mod Helsinki. På vejen
besøgte vi
en
rensdyrfarm
og
julemandens by. Resten af nætterne
tilbragte vi på Vantaa skolen, hvor 2. vg
gik i skole med de finske elever, mens
9. klasse gik i skole med en svensktalende
9. klasse fra Helsinki steinerskole.
Helsinki steinerskole har 800-900 elever,
hvoraf en tredjedel taler svensk. Den
danske
9.
klasse
havde
matematikprojekt, svømmetime, sprogtime i
finsk og hjemkundskab. Den sidste aften
lavede de mad til alle, mens 2. vg sang kor
med et kor på Helsinki steinerskole.
I forhold til den danske steinerskole er
den finske en smule anderledes. F. eks. er
det et krav fra statens side at alle har
eksamen. Der er derfor meget fokus på
dette, og man kan forestille sig at det
skaber en slags afstand mellem lærere og
elever. Til gengæld har de et måltid varmt
mad hver dag på alle skoler i Finland,
hvilket også er et krav fra staten. Vi
oplevede at undervisningen selvfølgelig
var forskellig fra lærer til lærer, men den
var også forskellig fra undervisningen på
Skanderborg steinerskole. Eleverne
brugte f. eks. deres mobiler i de fleste af
timerne, og særligt én af lærerne brugte
sin computer meget.

Hvis man ønsker at vide mere eller se
billeder og videoer, er facebook-siden
”Suomi/Finland journey 2016”et besøg
værd.

”Jeg fandt ametystminen og det vi
hørte der var meget interessant. Ud
af turen har jeg fået nye venner og
en god oplevelse med mine
klassekammerater. Jeg synes at
menneskerne i Lapland var meget
rolige, mens dem i Helsinki lignede
os danskere en del mere.”

”Den bedste oplevelse var nok
turen i sumpen til fods, hvor vi
oplevede total stilhed. Man kan
også virkelig mærke hvor ren
luften er i Lapland i forhold til i
Danmark, og hvordan naturen
ikke er påvirket af industri og
forurening”

Erik Elias Buchreitz, 9. klasse

Jonas Frantz Jakobsen, 2. vg

”Jeg har lært størstedelen af 9.

klasserne bedre at kende og
oplevet hvordan finnerne er i
forhold til danskerne. De har
bl.a. stor respekt for deres
medmennesker, hvilket man
kan se i måden de opfører sig
overfor én og taler til én. Jeg
troede at Lapland ville være
lidt som Island, og at det ville
være meget mere primitivt.”
Jonas Frantz Jakobsen, 2. vg

Herunder: Michaelsfest på skolen 1. oktober. Foto Bente Foged Madsen

På billedet ser man små
Michaelsriddere
med
røde
kapper og stjernebånd. De har
allesammen fået en lille pose med
en krystal og nogle blomsterløg. I
børnehaven plejer vi bl.a. de gode
kræfter
ved
omsorg
for
blomsterløg, som vi sætter i
jorden og passer. Frede er den
næste i rækken.
Tekst og foto Bente Foged Madsen

