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Velkommen i 2017!

.

Kære læsere. Velkommen til et nyt år, og
til en flyver, som både er ny og gammel.
Forandringen består i, at jeg overtager
som redaktør igen – men samtidig er det
fortsat den samme gruppe engagerede
mennesker, der står bag – Duncan, Bente,
Anne Katrine, Sesha, Lars Th. og mig.
I dette nummer kan du læse om
pebernødder, besøge den gamle by,
gætte nytårsquiz og se en kendt person i
profil. God fornøjelse! Husk, at alle er
velkomne til at bidrage til flyveren med
indlæg, ris, ros og forslag.

Bagning af pebernødder til forældrehygge i
Kornblomsten fredag den 16. december.
Julen varer lige til påske!

Hilsen Stig, redaktør

Tekst Anne Katrine Wolgast og Bente Foged Madsen
Fotos: Bente Foged Madsen

krybbespil i de enkelte grupper. En voksen
fortæller, mens børnene, fint udklædte,
spiller de forskellige roller. Nogen nyder at
have de mere fremtrædende roller som
f.eks. Josef og Maria. Andre har ikke lyst til
at stå frem, men så kan man altid være en
lille iagttagende engel.

Juleafslutning i Babuska
Op til juleafslutningen i børnehaven
glæder børnene sig hele dagen: ”Hvornår
kommer min far?” ”Hvornår kommer min
mor?” spørger de forventningsfuldt og op
til flere gange i løbet af dagen.
I Kornblomsten blev formiddagen bl.a.
brugt til at bage pebernødder. Det var
noget, børnene havde set frem til og
pebernødderne blev trillet med stor iver.

Årets sidste krybbespil i børnehaven blev
spillet. I december måned spiller børnene

Nytårs-præmie-quiz: Tallet 17

Juleafslutningen bliver afholdt i en
hyggelig atmosfære af glade børn og
forældre, der får lejlighed til at drikke en
kop kaffe sammen krydret med friskbagte
pebernødder. Tak til børn og voksne i
Babuska for at invitere os forældre
indenfor.

Af de tre muligheder er kun én rigtig, det andet er noget vrøvl!

1. Måske kender du udtrykket “for sytten”, det er nærmest et bandeord. Hvorfor siger man det?
a. Det er en formildende omskrivning af ”for Satan”, ligesom ”for Søren”. b. Det er en gammel trylleformular. Sytten er det syvende primtal, og
derfor mente man, tallet havde magiske egenskaber. c. Det stammer fra den katolske tro. Jesus + de fire evangelister + de tolv disciple kaldes
tilsammen "de sytten hellige".
2. Ludvig den 16. af Frankrig (Louis XVI) fik i 1793 uheldigvis hovedet hugget af! Har der været en fransk konge ved navn Ludvig den 17.?
a. Nej. Efter Ludvig den 16’s triste skæbne havde ingen lyst til at døbe en prins Ludvig (Louis) igen.
b. Nej. Den prins, der skulle have været
nr. 17, døde i et fængsel. Der har til gengæld været en Ludvig den 18. c. Ja, efter at den upopulære Ludvig den 16. var halshugget, regerede
hans populære søn Ludvig den 17. trygt og godt i 38 år!
3. År 17: Det romerske senat vil fedte for den brutale kejser Tiberius! De foreslår derfor at opkalde én af årets måneder efter ham. Ligesom juli
er opkaldt efter Julius Cæsar, og august efter Augustus. Men Tiberius siger nej tak! Med hvilken begrundelse?
a. I har jo allerede givet årets to bedste måneder væk! b. Hvad vil I så gøre, når I kommer til den trettende kejser? c. Når I har opkaldt en måned
efter Cæsar, bør I opkalde hele Italien efter mig!
4. År 1717 sker en af disse ting – hvilken?
a. Frederikshavn bliver invaderet af svenske turister. De kommer for at deltage i indvielsen af byens nye krudttårn! b. Skuespil-forfatteren Ludvig
Holberg bliver udnævnt til professor i metafysik ved Københavns universitet. c. Danmark bytter Alaska væk til USA, og får Grønland i stedet.
5. År 1965 udkom en kendt roman, der hed ”Sytten”. Forfatterens efternavn minder om noget, man kan komme på maden – hvad hed han?
a. Carl Erik Dressing b. Carl Erik Soya c. Carl Erik Bearnaise
6. Til sidst et regnestykke: Hvad er 7 x 17?

a. 112

b. 116

c. Hundredenytten 

Send løsningen til redaktionen på e-mail eller sms senest tirsdag, så kan du vinde en præmie! Se adressen på bagsiden, nederst.

Ugens flyverprofil

Vi holder jul i Gammelby…
Fotos Alim Witthoff. Tak til Martin Edelberg
En dag i december var hele underskolen på
tur sammen til Den Gamle By. Eleverne
havde en herlig dag sammen, og optrådte
blandt andet med fællessang på torvet!

Ugens Citat:

”I ethvert
beslutnings-øjeblik er det bedste at
gøre det rigtige. Det næstbedste er
at gøre det forkerte. Det værste er
intet at gøre” Theodore Roosevelt,
USA’s præsident 1901 - 1909

Fra Audonicons program
21. januar kl. 20:00 til 22. januar kl.
23:00 Folkeånderne i Østeuropas
forberedelser - Kursus med Jan Brahm.

Navn: Duncan Keith MacRae Lithgow.
Mit forhold til skolen er igennem mine børn
Sebastian, som går i Helles klasse, og Sofia,
som går i Martins klasse. Derudover har jeg
tidligere
været
med
til
nogle
byggeprojekter i Babuska (jeg elsker at
køre minigraver).
Jeg er født og vokset op i Auckland, New
Zealand. Der, hvor jeg først boede var et
Hér er det børnene fra tredje klasse, der stiller op
område med mange fra Stillehavsøerne
som Samoa, Fiji, Tonga og Niue. Der spillede til fotografering i den gamle by
jeg Kilikiti (en slags cricket) og rugby league
med naboerne. Senere flyttede vi vestpå til
det område hvor bl.a. filmen The Piano blev
optaget. Et flot naturskønt område.
Min skole var en Waldorf-skole med
omkring 350 børn, da den var færdigt
udbygget. Den klasse, jeg kom i, var den
tredje på den nystartede skole. Jeg har haft
begge mine forældre som lærere … det
syntes jeg ikke var ret sjovt. Mit
yndlingssted på min skole, da jeg var lille,
var Tree Land. Der var et flot egetræ at
klatre i, en lille bæk at plaske i. I starten af
bækken var der et område med lerjord,
Silje og Valdemar som nissemor og nissefar
hvor jeg kunne blive rigtig mudret og lave
noget med ler samtidig. Desværre gravede
Flyverprofil, fortsat…
vi så meget ler med vores ivrige hænder, at
det underminerede naboens baghave. Han
Mit yndlingsfag i skolen var håndarbejde
var nok ikke så glad for det. Jeg håber
og kor. Efter mit ophold på en Waldorf-skole
børnene i skolen er lige så glade for
i Berlin i et halvt år blev jeg også ret glad for
lærerne, som jeg var for mine. Fire af mine
eurytmi.
lærere kom til min bryllupsfest! (til festen
Noget af det bedste jeg ved, er at bygge
havde jeg kilt på, og der var sækkepibe,
dæmninger i små vandløb. Bare for sjov.
haggis og whisky og en swimmingpool fyldt
med guldfisk… Men det er en anden
Instrumenter jeg har spillet: Jeg blev god til
historie!)
sækkepibe og blokfløjte. Jeg har også spillet
klarinet (vanvittigt svært!), trækbasun
Nu bor jeg i vores nye hus i et bofællesskab
(elskede det), uilleann pipes (mit
i Stilling med tolv andre familier. Jeg er gift
afgangsprojekt) og er okay på klaver og vil så
med Maj Britt (fra skolens PR-gruppe), som
gerne være god til guitar.
er ansat som arkitekt her i Skanderborg.
Selv er jeg ansat som bygningskonstruktør
Det bedste ved Steinerskolen i Skanderborg
hos et ingeniørfirma i Tilst. Mange kender
og Babuska for mig er at der er plads til at
ikke til, hvad en bygningskonstruktør er. Jeg
udfolde sig i alle retninger. Lige meget om
plejer at sige, at det er alt mellem
det er bogligt, kreativt eller fysisk. Det er
arkitektens
skitser
og
ingeniørens
også meget vigtigt for mig, at børnene bliver
beregninger.
vurderet ud fra hvad de kan – og ikke ud fra
Min livret er vist flødekartofler med lam,
eller med mørbrad, og en gulerods- og
rosinsalat, med en chokoladedessert … jeg
kan godt lide mad. På min yndlingsmusik liste har for nylig været Stravinski’s Le
sacre du printemps (Right of Spring), Tron
Soundtrack af DaftPunk samt Prince’s
album Art Official Age. Mine yndlingsbøger
må være science fiktion bøger af David M.
Banks
eller
Oktavia
Butler.
Min
yndlingsfilm: Rumrejsen år 2001 (Stanley
Kubrick), og Blade Runner (Ridley Scott).

om de er bedre eller dårligere til noget end
en anden.

I næste uge fortæller Duncan den
spændende historie om sit navn, som der
desværre ikke var plads til denne gang.
Tak til Duncan, der helt glemmer at
fortælle, at han også har holdt flyveren i
hånden det seneste halve år! /Red.

4. februar klokken 19:00 - 22:00
Menneskets
skabende
potentiale.
Foredrag med Karsten Munk og koncert
med Rune Funch

Flyveren i næste uge:
Jordens indre – menneskets indre. Lars
Thetmark fortæller fra overskolen. Vi får
et kik på helligtrekonger-spillet. Og
ugens gåde handler om tallet 17! 
Deadline: Inden weekenden, eller
efter aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk
eller brug forældre-intra eller sms 61331549

 Redaktion: Ansvarshavende redaktør
Stig Bredholt Bahnson 61331549, Duncan
Lithgow, Sesha Hart, Anne Katrine Wolgast,
Bente Foged Madsen, Lars Thetmark

