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To unge mænd på valsen
Af John Jensen, Skoleleder

Gennemgang af spillet i Stilling Kirke

Hellig Tre
Konger-spillet
Set fra en af de medvirkende
Tekst og fotos: Bente Foged Madsen
For fjerde år i træk har jeg været med i
Hellig Tre Konger spillet. Det var som
altid en stor fornøjelse. Der kommer flere
og flere tidligere elever fra Steinerskolen
med i stykket. Det må være et tegn på, at
det betyder noget for dem, siden de gerne
vil bruge tid på at være med til at give
stykket videre til andre. Ikke mindst var
det også hyggeligt at gense mine
medspillere fra de andre år.

Louise, Mathilde, Josephine og Pete øver
sangene over en kop kaffe.

Lisbeth Kristensen, sognepræst v.
Stilling Kirke, siger om Hellig Tre
Konger-spillet:
”Traditioner som fx helligtrekongerspillet kan noget – og det er derfor vi
har gavn af og måske behov for at
genindføre dem. Vi mangler ofte
nærvær og opmærksomhed på det, vi
egentlig kommer af.

Højt humør under sminkningen

Josephine, tidligere steinerelev, i gang med
sminkning. Vores page havde været nødt til at
melde fra i sidste øjeblik, men vi var så heldige
at få Josephine. Hun øvede med os første gang
søndag eftermiddag, hvor der var generalprøve
om aftenen. Men hun spillede alligevel fantastisk
overbevisende.

Vi har så travlt og lever i en tid, hvor
nærværet alt for ofte erstattes af
flygtige 'snaps' og 'likes' til dem, vi
burde se i øjnene, at vi kan savne at
mærke, at vi har rod i noget bestående
og længerevarende; i en historie og en
tradition”.

Det har været dejligt at være sammen om
at skabe noget, som giver mening.
Efter vi havde spillet på Audonicon, tog vi
til Stilling Kirke, hvor vi spillede for 4.
klasserne på Stilling skole. Det var en fin
og inderlig oplevelse at spille i kirken og
eleverne fra Stilling skole var et
engageret publikum.

Det er måske at stramme den, men
meningen er god nok. I de næste 1½ år
sender skolen to af vores dygtige
overskolelærere på efteruddannelse det såkaldte Steinerpædagogikum.
Lars Thetmark og Martin Haugaard
skal til at studere igen!

Michael Blume instruerer efter sangprøve

Kort sagt er uddannelsen på mange
væsentlige punkter resultatet af det
arbejde skolen har været med til i
forhold til at få anerkendt det
pædagogiske og faglige indhold i
steinerskolerne (ACTS – Acknowledging Creative Thinking Skills).
Dette arbejde er mundet ud i
SteinerHF-idéerne, og forudsætningen
for at undervise på en SteinerHF er
blandt andet, at man har gennemført
et steinerpædagogikum.
Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg
er ikke en SteinerHF-skole, men vi vil
ikke stille vores elever ringere end
andre, og desuden er en stor del af
Steinerpædagogikumets
indhold
fokuseret på kvalitetsudvikling og
kvalitetssikring af den undervisning
der foregår på skolen. Derfor er det
yderst relevant for os at deltage, og
skolens bestyrelse har afsat midler til
formålet. De to vil -om alt går vel- være
de første af flere, som skal
efteruddannes på samme vis.
Det eneste knapt så fordelagtige for os
er, at vi nok bliver nødt til at omlægge
og i visse tilfælde aflyse enkelte timer i
forbindelse
med
deres
efteruddannelse, man de berørte
klasser skal nok få besked i god tid.
Se også bagsiden!

Ugens flyverprofil

Nedenfor kan I se datoerne for Lars’ og
Martins uddannelsesforløb.
Kalender 2018:
Introduktionsophold
17.-22. januar på Emerson College i
England

OpslagsTavlen
Randers Kammerorkester –
den danske sang

Seminarier i Danmark
Seminar 1: 16-17 februar
Seminar 2: 27-28 april

VeraMa
Marie Wibling

Seminar 3: 18-19 maj
Seminar 4: 29-30 juni
Seminar 5: 21-22 september

HVAD LAVER DU?

Seminar 6: 19-20 oktober

Jeg går i 6. klasse og har tidligere gået på Seminar 7: 8-9 december
Morten Børup skolen fra 0. – 1. klasse.

Kalender 2019:

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT

Seminar 8: 1-2 marts

Jeg er født d. 5. april 2005 på et hospital Afslutningsophold
i Redwood City. Det ligger lige syd for
3.-8. juli på Emerson College i England
San Francisco - Californien
HVOR BOR DU NU?

Tillykke Vibeke!

Jeg bor i Skanderborg sammen med min
mor, far, lillebror og vores hund.
DIN YNDLINGSMUSIK?

Årstidernes vekslen og dagens gang har
fundet sit poetiske og musikalske udtryk i
den danske sang, sådan som vi har sunget
den i generationer med den blå
højskolesangbog i hånden.
Sammen med tidligere højskoleforstander
Ole Skov Thomassen inviterer Randers
Kammerorkester og Sct. Mortens Højskoleforening til et arrangement, hvor
fællessangen veksler med musik af bl.a. Carl
Nielsen.

Audonicon, 19. Januar 2018, 19.30

God musik :)

Entre kr. 150,-

DIN YNDLINGSBOG?
Jeg tror, det er Skammerens Datter.

Tilfredshedsundersøgelse i
Babuska

DIN YNDLINGSFILM?
det ved jeg ikke, der er mange gode.

Børnehuset

Babuskas

dygtige

leder

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
Vibeke Freising har rundet sit 10 års
OM DIG?

jubilæum.

At jeg godt kan lide at snorkle.

Vibeke kom i 2007 som pædagog fra
Børnehaven Ellemosen i Ry og er sidenhen kravlet hurtigt op af karrierestigen:
Det er nok idræt.
Vibeke startede som pædagog, bagefter
HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL blev hun gruppekoordinator, derefter
NOGET SPORT?
stedfortæder og siden januar 2016 er hun
leder af børnehuset. Hun er også
Jeg går til spring med Ninke og kunst
børnehusets eurytmist.
med Amalie.
HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN?

SPILLER DU ET INSTRUMENT?
Cello.
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Vennerne.
OG HVAD ER DET VÆRSTE?
Lektierne!
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU
SÅ TAGE HEN
Hawaii !!
HVAD VIL DU LAVE EFTER SKOLEN?
Det ved jeg ikke endnu…

Fællesflyveren ønsker tillykke med det
flotte jubilæum og vi glæder os til de
næste 10 år med Vibeke i spidsen for
børnehuset!

Gåden: Regntid
Du er ude at gå. Pludselig begynder det at
regne. Du kan komme i tørvejr 500m
væk. Hvordan bliver du nu mindst våd –
ved at gå i roligt tempo, ved at løbe – eller
er det fuldstændigt ligegyldigt, om du
løber eller går?
Send svaret til sms 61331549 eller skriv
til bahnson@privat.dk - så vinder du
måske præmien!
Løsning sidste uge: Du tænder det første lys i
toppen (på vægen). Vinder: Ingen

Her i begyndelsen af 2018 vil alle forældre
med børn i Babuska vil modtage en e-mail
og blive bedt om at deltage i en
tilfredshedsanalyse af Babuska. Vi beder jer
alle deltage i denne.
På forhånd tak – Børnehuset Babuskas
bestyrelse

Ny indkørsel og p-plads
Så må den nye indkørsel og p-plads gerne
benyttes. Lyskrydset skulle fungere og ppladsen er klar til brug. Der mangler stadig
lidt arbejde langs med stierne som først kan
gøres færdigt i løbet af foråret.
Steffen Holst, Skoleforeningen

Deadline: Inden weekenden, eller efter
aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller
brug forældre-intra eller sms 61331549.
Relevante privatannoncer medtages gratis i det
omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).
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 Fællesflyveren

er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke
nødvendigvis institutionernes holdning. Den
udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.

