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Fredagsfristelser:

.

Tyges lille bod
trækker mange
kunder til, både
store og små…
Det er Tyge i
baggrunden med
tyrolerhatten! 

Fredag er noget særligt:

Tyge står der endnu!
Ude ved indkørslen til skolen, mellem
børnehuset og salen, står der hver
fredag eftermiddag en gemytlig ældre
herre med hat og sælger de lækreste
brød, kager og mejeriprodukter fra
Hertha levefællesskab. Det er Tyge, som
er kendt og afholdt af de mange kunder,
der kommer forbi og får en hyggelig
snak med i købet. Sammen med Tyge
står Lars Landmand, eller måske Tyges
kone Jytte. Lige for tiden kan man
desværre ikke købe mælk, da køerne
har travlt med at kælve og derfor ikke
malkes. Mælken ventes tilbage i løbet af
september. Men giv dig tid til at kigge
forbi fredagsmarkedet, næste gang du
er i farvandet! Måske er det hér,
fredagsslikket skal købes, det er i hvert
fald sundere end supermarkedets!

Af Stig B. Bahnson, redaktør

Alle varerne i boden er økologiske, en del
også biodynamiske. Boden er åben fra 12
til cirka 15 hver skolefredag.
Se også opslag om Herthas høstmarked på
bagsiden. Det skulle efter sigende blive det
sjoveste og hyggeligste og allermest
spændende høstmarked nogensinde, hvor
du både kan køre i hestevogn og opleve
markarbejde på gammeldags manér med
hestespand!

Til højre: Sommer i Babuska. I Vuggestuen er
der tid til nysgerrigt at betragte verden.
Herunder: Skuespillet Snehvid og Rosenrød
smukt opført til skolens sommerafslutning af 1.
klasse (den nuværende 2. klasse).
Fotos: Bente Foged Madsen

30. August 2017

Regn!
Det har været en våd sommer. Det er
ikke bare noget, vi synes - der er faktisk
faldet meget vand her i sommer. Men det
er ikke usædvanligt. De senere år er
sommeren generelt blevet vådere …
Danmark er altså ikke blevet til ”Costa
Kalundborg” endnu, rent klimamæssigt.
Men hvad er regn egentlig? Måske skal
jeg begynde med at fortælle, hvad regn
ikke er. Regndråber har ikke dråbeform,
de er runde eller flade. Og selv når det
regner voldsomst, kommer vandet ikke
ned i stråler. Regndråberne når højest op
på en fart af cirka 30 km/t – det sørger
luftmodstanden heldigvis for.
Regndråberne inde i skyerne holder sig
svævende, indtil de når en størrelse på ca.
en halv millimeter. Så begynder de at
falde mod jorden. Og voldsomst om
sommeren, hvor luften er varm og kan
indeholde mere vand. Men heldigvis går
det næppe så slemt som i landsbyen
Cherrapunji i Indien, der har verdensrekorden med hele 2,5 meter regn på et
døgn – det er over tre gange så meget,
som der falder i Skanderborg – på et år!
Stig/Kilde dmi.dk

Udendørs-status
Hvad sker der mon med legepladsen?
Der er flere, der med god grund har
spurgt til legepladsen og det nye, der
blev sat i gang kort før sommerferien.
For det er ganske rigtigt ikke blevet
færdigt.
Men der er en plan! Inden længe bliver
der sat en række kantsten op mod
gårdspladsen således, at der bliver et
afgrænset bed mellem flisetrapperne og
gårdspladsen. Der bliver også sat en bro
op mellem de to jordhøje. Det har vi fået
lovning på er lavet inden lørdag den 16.
september, hvor der jo er planlagt en
forældrearbejdsdag. På den dag håber
vi bl.a. at kunne lave forskellige ting, der
gør det færdigt; det kommer der en plan
for lidt senere.
Desuden er der endelig givet tilladelse
til at lave parkeringspladsen som den er
tænkt. Entreprenøren regner med, at
den er færdig i alt fald inden 1.
december, så der er da noget at se frem
til.
Mange hilsner, Flemming Allerslev

Blomme-lyst

Ugens flyverprofil

Bag ved skolen står et dejligt blommetræ.

Mandag den 27.

OpslagsTavlen

Og under det ligger der en masse
blommer. Det er jo lidt synd, at de lækre
blommer får lov at falde ned. Til gengæld
har man kunnet opleve et sjovt fænomen.
Normalt er det jo hvepse, der er gladest
for de (over)modne blommer, men da jeg
kom forbi, var det faktisk en hel hær af
sommerfugle, der sad og mæskede sig. Det
var, så vidt jeg kunne bedømme,
Admiraler. Måske er det sommerfugle-år i
februar
Bevægelse,
år? kl.
Det er 16:00:
i hvert fald blomme-år!
/Stig

Anne
Marie Holst
der styrker
livskræfterne. Eurytmi kursus - 6
Jeg er født 19. januar
mandage?,
de 1968

i Virklund
ved Silkeborg. Jeg er gift med Steffen.
Sammen har vi Anton, som går i 4. kl.
Anton har 2 store halvsøstre; Ida på 20
år og Anna Sofie på 23 år.
HVOR BOR DU NU? I Ring, udenfor
Brædstrup
HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIG?
Jeg arbejder som kirkesanger i
Grædstrup, Sdr. Vissing og Brædstrup
kirker. Men jeg har det meste af mit
arbejdsliv arbejdet som hjemmesygeplejerske i Midtjylland og på Sjælland.

Ikke en undskyldning!
Når vi spørger nogen, om de ikke kunne

HVOR HAR DU SELV GÅET I SKOLE? tænke sig at skrive noget til flyveren, får vi
Virklund Skole, Kornmod Skole i ofte svaret: Joh, men jeg er ikke så god til
Silkeborg og Silkeborg Amtsgymnasium. at stave… Men bare rolig: Det gør slet ikke

HVAD ER DIN LIVRET? For tiden er det noget! Vi retter eventuelle fejl i alle bidrag,
nyopgravede kartofler fra urtehaven.
inden de kommer i bladet! Så den undHVOR LÆNGE HAR DU VÆRET skyldning duer altså ikke…  /Stig
FORÆLDER PÅ SKOLEN? Siden august
Gåden: Peters plovmand
2015.
HVORFOR HAR I VALGT SKOLEN? Ida og
Anna Sofie gik på Rudolf Steiner Skolen i
Silkeborg, så havde det ikke været for
afstanden var Anton startet i Babuska.
Det er et fantastisk sted og vi blev taget
imod med åbne arme, da vi henvendte
os. Det var dejligt. Jeg er faktisk
misundelig på Anton.
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Den entusiasme og imødekommenhed
som lærere og forældre udviser. Og
måden børnene omgås hinanden på.
OG HVAD ER DET VÆRSTE? At den
ligger så langt væk.
NOGET, IKKE MANGE VÉD OM DIG? At
jeg i børnehavealderen har været i
fjernsynet i en børneudsendelse, der hed
”Med Anne Marie til tandlægen”. I
udsendelsen blev der iøvrigt foreslået en
ugentlig slikdag.
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ
HEN? Til Færøerne.
HAR DU ANDET PÅ HJERTE? Jeg er
meget glad for, at skolen findes, og at
Rudolf Steiner udviklede sin pædagogik.

Peter var ked af det. Han havde lige
haft fødselsdag og havde fået en
spændende bog. Og så havde han fået en
500-kroneseddel af sin rige mormor.
Bogen var han straks begyndt at læse.
Men nu var pengesedlen væk, og han
kunne ikke finde den nogen steder.
Men næste dag var han glad igen:
”Mor, mor, jeg har fundet pengene
igen!”
”Jamen det var da dejligt! Hvor var de?”
”Inde i bogen! Jeg havde brugt
pengesedlen som bogmærke! Den lå
mellem side 27 og side 28.”
”Det passer i hvert fald ikke” sagde hans
storesøster. Hvorfor sagde hun det?
Vil du gætte med, kan du sende svaret
til mig på sms 61331549 eller skrive til
bahnson@privat.dk. Du kan også stikke
mig (Stig) svaret på en lap papir!
Præmie: Blandt de rigtige svar trækkes
som altid lod om en plade chokolade.
Løsning sidste uge: Han sover om
dagen og spiser om natten! Tak for alle
svarene. Vi trækker en vinder, navnet
kan du se i næste uge. Gåden havde jeg
fundet i ”Vi på Krageøen”.

Audonicons bogsalg har åbent tirs.torsd. 10-16, fredage 10-14.

3/4 violin i god stand til salg med
nyere violinkasse, bue og skulderstøtte. Pris
3500,- kr. Ring på 51 27 22 28 Dorte, mor
til Jerrik i 1. videregående

Kursus i eurytmi: Vi vil i efteråret
fordybe os i bl.a. et lille musikstykke og
konsonanternes verden. Livskræfterne
bliver også styrket gennem ret enkle
øvelser der indøves. Alle er velkomne!
Sted: Audonicon. Tid: Mandage kl. 15.3016.30. Fra den 4. september. I alt 6 gange
Underviser: Annette Fredslund
Tilmelding: Tlf. 86 52 47 55 Audonicons
kontor eller kontor@audonicon.dk
Pris: 300 kr. Betales i Audonicons bogsalg
til underviseren ved første fremmøde.
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).

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

 Fællesflyveren

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

