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I 6. klasse har vi geografi for tiden. Vi 
arbejder lige nu med Europas geografi og 
har blandt andet set på bjergkæder, 
floder, landenes placering og 
hovedstæder. Og vi tegner flotte landkort 
og skal lave individuelle opgaver om et 
land. Og så hører vi mere om nogle af 
Europas lande, hvordan det er at bo der, 
om landets natur, kultur, religion mm.  

I næste periode skal vi arbejde med 
havstrømme, vinde, klimazoner og 

plantebælter. Og om forskellige 
landskabstyper som fx ørken, tundra, 
regnskov og steppe. 

 

Velkommen 

Kære læsere. Denne gang er flyveren 
på 4 sider. Der er kommet mange 
historier ind, og det er vi selvfølgelig 
glade for – bliv endelig ved med det. 
Der er flyttet en smule om på stoffet i 
forhold til, hvor det plejer at stå. 
Formålet er at gøre flyveren lidt mere 
læsevenlig. Så jeg håber, du stadig kan 
finde rundt! Ellers er hér lidt hjælp:  

Gåden finder du på side 2, sammen 
med profilen. Nyt fra Audonicon og 
Babuska samt annoncer og opslag på 
side 3. På side 4 nogle af Bentes bedste 
billeder, samt historien om Duncans 
navn, som vi lovede jer sidste gang. 

Hilsen Stig, redaktør 

Papir-kalenderen længe 
leve – en nytårs-betragtning… 

Det er sært. Men hvert år ved nytårstid 
sker det samme for mig. Kalenderen slipper 
op, der er simpelthen ikke flere sider 
tilbage. Sjovt nok. Men skal man gå ud og 
investere i en ny "Mayland" eller hvad de nu 
hedder, eller skal man overgive sig til den 
digitale kalender? 
 
Jeg sværger til papiret. Papirkalenderen 
er god til mange ting. Den er altid ved 
hånden, så man lige kan lave et notat. På 
den måde kan man også altid senere se, 
hvad man har lavet en bestemt dag, hvis 
nogen spørger om det. Hvis da ikke siderne 
er blevet forvandlede til et sært rødt 
krimskrams, som engang var ment som 
bogstaver og tal. Man kan også bruge 
kalenderen til at huske, hvad man skal 
huske i fremtiden. Hvis man altså husker at 
skrive det ned. Den del er jeg knap så god 
til. Men det er vist ikke kalenderens skyld. 
 
Nu har jeg alligevel følt mig en smule 
gammeldags med min læderindbundne 
analog-kalender, men det behøver jeg 
faktisk ikke længere. En boghandler fortalte 
for nylig til Kristeligt Dagblad, at salget af 
papir-kalendere er steget 15-25% om året 
de seneste seks år. Han forklarer tendensen 
sådan: "Vi savner at kunne røre ved det, vi 
har med at gøre – sådan har jeg det også 
selv. Jeg har eksempelvis droppet min 
digitale kalender igen og har nu en rød 
Mayland, fordi det giver mig en bedre 
fornemmelse af min tid. Jeg husker bedre, 
hvad jeg skal (...). Måske er vores hjerner 
ikke helt gearet til at tænke alting digitalt”. 
Jeg er ganske enig!                                 /Stig 
 
Kilde: Kristeligt Dagblad 30.12.2016.  
 
 

 
 

Jordens indre – menneskets 
indre                 Geologi i 9. klasse 
 

Jordens indre med de tektoniske 
processer er et mindst lige så stort 
mysterium som menneskets indre med 
de følelsesmæssige tumultariske 
processer.  
Den store sammenhæng er, at vi ved 
det finder sted dagligt, og den store 
forskel er, at vi aldrig helt præcist kan 
forudsige, hvornår næste "udbrud" vil 
finde sted. Der er et helt tydeligt system 
i begge processer, og vi kan gennem 
nøje studier lærer dem at kende.  
I geologiundervisningen gennemskuer 
vi naturlovene og arbejder 
fænomenologisk. 
I hverdagen møder eleverne hinanden 
(og lærerne), og de lærer gennem 
iagttagelser at kunne "forberede og 
beskytte" sig selv mod de helt naturlige 
forekommende udfald og indfald fra 
dem de omgås. 

 

 

 
Derved ligner den viden de tilegner sig i 
geologiundervisningen meget den viden 
de allerede har fra deres eget liv. 

Lars Thetmark , geografilærer i overskolen 

 

Tavletegning. I Steinerskolen er det af 
betydning, at der undervises i fagligt stof på 
de klassetrin, hvor emnerne kan give 
genklang i elevernes bevidsthed med hensyn 
til observationer i eget liv og omgivelser. 

 

På billederne ses både skolens nye, flotte atlasser og 
elevernes egne arbejder! 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

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 

Giv en hånd til SFO’en…                

Af Stig. Foto fra en tidligere arbejdsdag. 

Som tidligere omtalt I flyveren, er der 
“mindre udtalt begejstring” blandt nogle 
forældre og medarbejdere med SFO’ens 
fysiske faciliteter. Det bliver der nu gjort 
noget ved! Første tiltag er opsætning af 
lydisolerende plader, der gerne skulle tage 
toppen af støjen fra de mange, glade børn. 
I denne forbindelse bliver der afholdt en 
lille ekstra arbejdsdag for SFO-forældre på 
lørdag den 21. januar klokken 9 – 15. Meld 
dig gerne til hos SFO-leder Søren 
Bjørnskov, så vanker der også lidt frokost! 

 

Kom og gør SFO’en endnu bedre på lørdag. Du 
skal helst kunne holde på en skruemaskine! 

Flyverprofil, fortsat 

Ugens flyverprofil 
   
 

 

 

  
 
 

Navn:  Kirsten Kirkebæk     

Mit navn er Kirsten Kirkebæk, født i 
Berlin i 55 og opvokset i og omkring 
København. Som 15 årig kom jeg på 
kostskole i Silkeborg - og på trods af 
afstikkere er jeg blevet midtjyde med 
stort "M". 

Pr. 1-2 og året ud er jeg ansat hos 
Klokkeblomsten som pædagog-
medhjælper. Hvor heldig kan man lige 
være?? Jeg rumsterer her i januar rundt 
som vikar i stuen, og føler mig allerede 
godt tilpas i den gode træbygning: 
Hvorfor? Fordi børn og voksne har 
taget så godt imod mig. Jeg ser frem til 
et år, hvor vi inspirerer, hygger, leger, 
udvikler mmm. 

Mit seneste arbejde var et vikariat på 
Sølunds aktivitetscenter (16 mrd.), 
hvor jeg var sammen med unge 
kørestolsbrugere uden sprog og med 
en indre alder på 1-5 år. Fra 1. dag at 
tænke, at det kan jeg bare ikke finde ud 
af, udviklede det sig til alt lige fra 
kørestols-fangeleg til et sansefyldt 
teaterstykke, som jeg var primus motor 
for. Når jeg siden har besøgt gruppen, 
har det været med stor gensynsglæde. 

Mine allerbedste (arbejds-) år har dog 
været min 14-15 års tilknytning til 
Børnehaven Ellemosen, som jeg i 
perioder næsten opfattede som mit 
andet hjem. Jeg bor i et rækkehus 5-10 
min. fra Ellemosen, så "livene" lå tæt op 
af hinanden. Derfor blev det også en 
svær omgang, da jeg ikke længere 
kunne få timer nok til at leve af. 

Går vi længere tilbage: 

-Rejse over land til Nepal 

-Ophold på Tvind, herunder rejse over 
land til Ghana 

-Arbejdede/ boede i et af de tidligere 
"Børne- og ungdomsmiljøer" for 
belastede børn og unge. Landbrugs-
kollektiv med økologisk mælke- og 
grønsagsproduktion. 

-Uddannet i statskundskab i Ålborg og 
aktiv i to græsrodsbevægelser i byen. 

-En kortere uddannelse som 
miljøkonsulent. 

   Foto: Bente Foged Madsen  

 
Gåden: 17 heste     

Engang i gamle dage døde en rig 
bondemand og efterlod sig tre sønner 
og sytten smukke heste. Sagføreren 
red ud til gården på sin egen smukke 
hest for at læse bondens testamente 
højt. Det lød sådan:  

”Min ældste søn skal arve halvdelen af 
mine heste på nær én. Den næstældste 
får en tredjedel af hestene på nær en. 
Og den yngste søn får en sjettedel. Min 
ven sagføreren får resten, hvis han kan 
dele hestene retfærdigt og fredeligt!” 

De tre brødre spekulerede længe over 
den umulige opgave med at dele de 
sytten heste, indtil sagføreren fik en 
genial idé, som løste problemet til alles 
tilfredshed. Hvad var idéen?  

(Der kan kun uddeles hele heste, og 
testamentet skal følges helt præcist!)  

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

denne spalte.. 

 

Svar på ”17” -nytårsquizzen: 

1: A – 2: B - 3: B - 4: B- 5: B - 6: C 

 

PS. Tallet 17 er for resten også interessant, 
fordi hele vores kendte verden ifølge den 
viden vi lige nu har, er bygget af nøjagtig 17 
slags små byggesten – de mindste elementar-
partikler med sjove navne som kvarker, 
bosoner, neutrinoer, elektroner og fotoner!  

/Stig 

 

 

Ugens Citat:   ”Han skal kunne 

huske sine oplevelser gennem sin 
håndskrift, sine små noter og 
kruseduller eller aftegninger fra en 
kaffekop. På den måde er papiret en 
rigere eksistensform end en digital 
skærm. Det fanger nuancer og dybde 
i det levede liv, som en skærm ikke 
gør”   

Filosof Ole Thyssen i Kristeligt Dagblad 
om hvorfor, han har givet sin søn en 
dagbog af papir med på en rejse 
 

-Ansat af Miljøstyrelsen i 2 år: 
Jobbeskrivelse: Sammen med 5 andre 
kommuner at Indhente erfaring og 
viden til en håndbog om miljøstyring i 
offentlige virksomheder. I praksis 
indebar projektet bl.a. at Ry Kommune 
ikke længere brugte kemiske 
sprøjtemidler på de grønne arealer. 

Pga. ansættelsesstop i amter og 
kommuner kom jeg ikke videre ad den 
vej, - og fandt i stedet Ellemosen, hvor 
det gik op for mig, at børnelivet er det 
bedste sted at være. 

-Bedste film: Cabaret 

-Bedste bog: De elendige (Les 
Miserables) 

-Bedste musik: Forskelligt, men især 
blues, indiansk musik og dele af new 
age-genren. Har selv spillet guitar. 

-Livret: Supper og salater 

-Hobby: Diverse kreative projekter med 
bl.a. garn, perler og fjer (f.eks. 
drømmefangere, mobiler, vævning, 
knytning). Holder desuden meget af at 
trave i naturen og lave yoga, når tiden er 
til det. 

Jeg ser frem til at lære jer alle lige så 
stille at kende,  

Med venlig hilsen fra Kirsten 

mailto:Bahnson@privat.dk


 

  
Fra Audonicons program  

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

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

 

 

 
Claus Behrens, far til Elias i 
børnehaveklassen og Benjamin i 
børnehaven, har lavet en børnebog med 
vers, øvelser, illustrationer og musik. 
Titlen er ”Musicarma - mindfulness med 
musik for børn". Bogen udkommer 
egentlig først til februar, men kan købes 
allerede nu i Audonicons bogsalg. 

          

 

Bemærk: Dette kursus foregår i Højbjerg! 

Foredrag + Healingkoncert – med læserrabat!  
Lørdag den 4. februar holder Karsten Munk foredrag på Audonicon med titlen 
"Menneskets Skabende Potentiale”. Rune Funch vil efterfølgende samle tråden 
op og guide igennem en såkaldt “healingskoncert”. Det hele begynder kl. 19. 

De fleste af os handler ud i verden fra vi vågner til vi går i seng, men hvor vågne 
er vi overfor det vi skaber i vores aktiviteter? Karsten siger: "Min mormor sagde 
engang, at jeg skulle holde op med at skabe mig, godt jeg ikke hørte efter hende. 
Jeg har efterhånden lært at skabe mig på den gode måde. Vi har alle kontakt til 
den skabende kraft og jeg vil give dig inspiration til at anvende denne på en 
hensigtsmæssig måde ud fra dig og den du er - kom og hør hvordan - det er 
ganske enkelt. Biologisk psykologi i virksomhed og kraft.”  

Karsten Munk, indehaver af Karsten Munk Akademiet, afholder 
lederskabskurser under titlen "Indre lederskab - Skabende lederskab". Han vil 
dele sin indsigt i menneskets natur og hvad det betyder for os at tage ansvar i 
vores liv, og udfylde vores skabende potentiale.  

Se mere på Audonicons facebookside eller på PeteMunk.dk 

 

 

Helligtrekonger i Babuska   af Anne Katrine Wolgast 

Foto af lysestøbning: Bente Foged Madsen 

Den 6. januar er ikke en helligdag, der normalt fejres i de fleste danske hjem.  

Så hvordan fejres helligtrekonger i Babuska?  Som altid er der forskellige 

tradition og ritualer på de enkelte stuer.  Et fællestræk er at helligtrekonger 

lyset med de tre væge tændes.  Med helligtrekonger bliver Julen endegyldigt 

båret ud.  I Kornblomsten tændes adventskransen en sidste gang inden den 

bæres ud, så fuglen kan spise af den.  Adventskransen har nemlig først været 

høstkrans, så når den brændes på påskebålet sammen med granen fra 

adventsspiralen, som nu pryder bedene i Babuska, så begynder cyklussen 

forfra med en ny høstkrans, som bliver til adventskrans, som bliver til 

fuglefoder, og hvis rester brændes på påskebålet. 

Ledige pladser: Ofte er der ventelister i børnehuset Babuska, men lige 

nu er der faktisk ledige pladser i vuggestuen! Kontakt børnehuset for info. 

 

LÆSERRABAT:  

Vi synes, forældre skal 

opleve Audonicon mere, 

og har derfor besluttet, 

at de kan komme med til 

halv pris! De skal blot 

skrive koden: Rss8660 

ved billetportalen. 

http://petemunk.dk/


 

Duncans skotske 

(kl)aner… 

Som lovet i sidste nummer fortæller 

Duncan historien om sit navn! 

Jeg hedder Duncan Keith MacRae 

Lithgow. Her er lidt om mit navn. 

Den Duncan, jeg hørte historier om, 

var Kong Duncan af Skotland. Det 

lyder godt, indtil jeg siger at det var 

ham, den berømte Macbeth dræbte 

for at komme til magten i 

Shakespeares meget kendte skuespil. 

Keith er et mellemnavn, min morfar 

havde. Den er beslægtet med et andet 

skotske navn i min familie, Kirk. En 

god historie om Kirk klanen er, at de 

en gang aftalte at mødes for at slås 

med 6 krigsheste hver. Det, de andre 

ikke havde regnet med, var at klan 

Kirk havde to mand på hver hest… du 

kan selv regne ud, hvem fik en dårlig 

dag ud af det. 

MacRae er min farmors skotske klan. 

MacRae-slægten kan spores tilbage 

til det 14. århundrede. Klanen var 

kendt som ivrige og dygtige krigere. 

Der er en historie om, at en MacRae 

var på vej hjem efter jagt og fandt at 

nogen fra en beslægtet klan 

(Mackenzie) var under angreb. Ivrig 

efter at vise sin troskab søgte han 

igennem landskabet, indtil han fandt 

et gammelt rustent sværd – og gik ind 

i kampen. 

Lithgow er min fars efternavn. Til 

mine forældres bryllup holdt 

fædrene tale. Efter min morfar var 

færdig med at fortælle om hans Kirk- 

families vigtige bedrifter, var det min 

morfars tur. Han indledte med at sige 

at det sikkert var rigtigt, alt det min 

morfar havde sagt. Han fortsatte med 

at sige at Lithgow-familien derimod 

var en familie, der stjal får fra 

familier som Kirk! 

/Duncan 

Af Stig B. Bahnson

Det var lige ved, at helligtrekongers-spillet ikke var blevet til noget i år. De 
kræfter, der troligt har løftet det traditionsrige og vigtige spil år efter år, 
måtte desværre melde fra. Men heldigvis trådte nye kræfter – Helene Holt og 
Helle Madsen - i sidste øjeblik til, og løftede den store opgave at få spillet op 
at stå. Med en flok engagerede – og forholdsvis erfarne – amatør-skuespillere 
lykkedes det at få spillet indøvet på rekordtid! Og vi synes da selv, at det gik 
helt fint!! Her er et billede af hele kompagniet: 

 

Fra venstre: Preben, krigsknægt – Stig, høvedsmand, Tanja, djævel - Karen 
Margrethe og Bente, skriftkloge – Helle, lakaj – Poul, Herodes - Mathilde, Maria 
– Louise, engel – Alim, rød konge – Jørgen, Josef – Emil, blå konge – Anna, page 
– Flemming, grøn konge – Helene, Viligratia. Stor tak til Michael Blume for 
klaverspil og Marcus Eeg for lyssætning (ikke på billedet). På billedet herunder 
får Maria hjælp med sløret af både Viligratia og djævelen (der anes bag sløret). 

 

. 

  

Alle fotos denne side: 

Bente Foged Madsen 

Nedenfor: Fra Babuska. 

Har man en god fantasi, 

kan et skur bruges til lidt 

af hvert. Her er der god 

gang i isbutikken. 


