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Tak for besøget:

Sjov med bakterier

5. og 6. klasse foran Skelhøje
købmandsgaard

Bakterier er jo noget, vi har et lidt
belastet forhold til, men som vi slet ikke
kan undvære. Surmælksprodukter som
yoghurt, tykmælk og ymer fremstilles
ved, at mælken tilsættes levende
bakterier, der omdanner mælkesukker
til mælkesyre (og energi til bakterien).

Generelt nyttige væsener:
Lars Landmand med
acidophilus-kulturen

Fodtur på
hærvejen

Af Stig B. Bahnson, redaktør

I sidste uge var eleverne fra 5. og 6.
klasse på vandretur på hærvejen - den
ældgamle færdselsåre, der løber langs
vandskellet hele vejen ned gennem
Jylland. Undervejs overnattede de på de
herberger, der findes med cirka tyve
kilometers mellemrum langs ruten. De
friske elever, samt lærere og et par
frivillige forældre startede i Viborg, og
efter en lille afstikker satte de kursen i
sydlig retning. Selvom det var nogle
hårde etaper - selv for de voksne klarede de fleste turen uden mén, og der
blev tid til både badning og lidt slikkeri
undervejs. 5. klasse "stod af" efter to
solbeskinnede dage, mens 6. klasse
fortsatte til torsdag, desværre med
ringere vejr - alle blev gennemblødte af
regnen. Men det var en stor oplevelse, og
har helt sikkert styrket fællesskabet
mellem
eleverne,
der
indtil
sommerferien jo var én stor klasse. Stor
tak til Helle og Ralph, der havde
arrangeret turen og til alle de frivillige
forældre, der bidrog på den ene eller den
anden måde. Eleverne var blevet bedt

13. September 2017

om at skrive dagbog på turen, og flyveren
kunne godt tænke sig at få lov til at bringe
et uddrag i næste nummer.

Rejsegilde
Af Johan Nejsum, 3VG.
Min årsopgave handler om byggeri, og siden
mit sidste indlæg i fællesflyveren i uge 12,
har jeg revet mine forældres gamle anneks
ned og tegnet et nyt anneks, som jeg nu er i
gang med at opføre.

I sommerferien har jeg gravet ud, haft besøg
af en kloak- og vvs-mand, der skulle sørge
for alt det jeg ikke selv må rode med kom i
Herunder: Spontanbadning på turen orden. Nu er gulvvarmeslangerne lagt, og
Fotos: Knud Gaarn-Larsen (øverst), terrændækket støbt i annekset, der skal
indeholde et badeværelse og et soveværelse.
Kirsten B. Bahnson (herunder)
I skrivende stund, er jeg i fuld gang med at
bygge anneksets bagvæg op, indkøbe
vinduer og få de sidste detaljer på plads, så
jeg snart kan invitere til rejsegilde.

Egentlig burde det slet ikke være
nødvendigt at tilsætte noget, for
bakterierne findes naturligt i al mælk.
Men fordi mælk skal pasteuriseres, må
man altså tilsætte nogle nye, fordi de
naturlige bakterier er døde. Syrnede
mælkeprodukter har den fordel, at de
holder længere, da "dårlige" bakterier
ikke så godt kan lide det sure miljø. Og
på cirka samme måde hjælper de "gode"
bakterier også med at holde de dårlige
stangen nede i tarmen - hvor der
befinder sig op til to kilo levende og
generelt nyttige væsener, hvis man da
ikke lige har været på penicillinkur...
De bedste mælkesyre-bakterier er
dem, der kan overleve den skrappe tur
ned gennem maven, f.eks. lactobacillus
acidophilus. På billedet viser Lars
Landmand fra Herthas mejeri netop en
portion af denne bakteriekultur frem.
Hvis man selv har lyst til at prøve, er
det let at lave sin egen tykmælk. Man
tager blot en skål mælk og tilsætter en
klat tykmælk eller ymer. I løbet af ca. to
døgn ved stuetemperatur har de små
sultne og flittige bakterier formeret sig,
og hele skålen er blevet til tykmælk. At
mælken bliver tyk skyldes, at protein og
fedt i mælken omdannes under processen. Det er sværere at lave yoghurt,
fordi yoghurtbakterier er varmeelskende og skal et stykke over 40
grader, før de gider begynde at bestille
noget. Hvis man har lyst til flere
eksperimenter med bakterier, kan man
også lave sin egen eddike ud af en sjat
rødvin (pas på eddikefluer!), eller
måske prøve med fermentering af
diverse råvarer…
Stig, redaktør.
Kilder bla.: Science.ku.dk, biologiTilTiden.dk, G.
Enders: ”Tarme med charme”. Tak til Lars
Landmand.

Alle der er interesserede i at komme til
rejsegilde er selvfølgelig velkomne, man
skal blot skrive en sms til mig på 30969466,
så skriver jeg tilbage, når jeg har en præcis
Herover: Foredrag ved Niels Henrik
dato for rejsegildet.
Nielsen på Audonicon nu på fredag kl. 17!

Ugens flyverprofil

Legeplads

OpslagsTavlen

Af Steffen Holst, skoleforeningen
Så har der igen været aktivitet i forbindelse
med skolens nye legeplads. Entreprenøren
har været igang og lave et bed mellem
amphiteatret og skolegården. Så der er gjort
klar til at bygge træterrasser og tilplante
bedet.

Mandag den 27. februar kl. 16:00: Bevægelse,

Ninke
Johanna
Hoekman
der styrker
livskræfterne.
Eurytmi kursus - 6
Jeg går i 6. klasse og har en storebror i 9.
klasse. Jeg gik tidligere på Hundslund
skole, men det var kun i et halvt år.

Biodynamiske Grøntsager:

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er
født i vores stue den 14. maj 2005, og er
vokset op på en gård i Hundslund.
HVOR BOR DU NU? Jeg bor stadig på den
Men ikke nok med dette, for firmaet der skal
samme gård, sammen med min mor og
min far og min storebror Joris.Jeg har levere den nye bro i robinietræ har lovet at
mange geder og 6 katte og 2 hunde og denne bliver sat op i løbet af uge 37. 
høns.
HVAD ER DIN LIVRET? Sushi.

Bevæg dit liv!

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? Mø.
NOGET, IKKE MANGE VED OM DIG? At
jeg først lærte at svømme, da jeg var 10
år.
HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN?
Maling og håndarbejde.
HAR DU EN HOBBY ELLER SPORT?

Så der skulle gerne være skabt et godt
grundlag for at vi har meget at arbejde
videre med til arbejdsdagen lørdag den 16.
september.

Jeg går til springgymnastik sammen med
Vera og Amalie.

HVAD ER DET VÆRSTE? Det ved jeg
ikke.

Elektriker søges!

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS REJSE SFO-nyt: Trine Gabrielsen, 45 år, er ansat
MED FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ som ny SFO-leder fra 4. september.
TAGE HEN?

Slap af!

Gåden: Familie-forhold
To drenge er født samme dag, samme
måned, samme år. De har den samme
mor og den samme far. Men de er
ikke tvillinger. Hvordan kan det gå
til?
Send svaret til sms 61331549 eller skriv til
bahnson@privat.dk - så vinder du måske!

Nora fra 1. klasse har husket at få hjelm på!
Det skal man nemlig, hvis man vi løbe på
rulleskøjter eller køre skateboard i SFO’en.

Henv. Bente Møller 21193867 eller
mollerbente@gmail.com

Lørdag den 16.9. kl. 9 begynder arbejdsdagen; Vi glæder os til at forskønne
børnehusets omgivelser sammen med
alle jer glæde børn og voksne. Vel mødt!
Bestyrelsen i Babuska

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Gode venner.

ER DER ANDET DU HAR PÅ HJERTE?

Eurytmikursus 6 mandage fra 10-12
I ugerne 37-39-41-43-45-47
Start: 11.sept. 2017. Alle er velkomne!
Pris: 600.- kr.
Sted: Antroposofisk Kulturhus,
Rosenvangs allé 251, Højbjerg Torv

Arbejdsdag i børnehaven

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU?
Cello.

Til Gran Canaria med min familie.

Fredag den 15. september stiller
biodynamisk landmand Karl Henning
Mikkelsen sin bod op ved siden af Thyge
fra 12.00-14.00. Såfremt der er en vis
omsætning vil han fortsætte med at sælge
hver fredag, så jeg kan kun opfordre til, at
man benytter sig af chancen for at få
kvalitetsgrønt til weekenden.

Løsning sidste uge: Jeg mistænker Hr.
Larsen! Han går med overtøj og handsker
på en varm sommerdag. Mon ikke det er
for at skjule alle de rifter, han fik, da han
fangede og bortførte hankatten?
Vinder forrige uge: Brian Riget

Jeg søger en elektriker, der kan hjælpe
mig med installationen ifm min
årsopgave (se artikel ”Rejsegilde”) og
komme med tips og tricks. Giv meget
gerne besked, hvis du kan hjælpe.
Kh Johan (30969466)
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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