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Travlhed i skotøjsforretningen – kunden 
er et tusindben! 

 

 Overskole-eleverne underholdt en fyldt 
sal om aftenen. Maden var også rigtig 
god!    

- nej, ingen chili i år! 

Fredags-flyver                        

Der var jo engang, at dette blad hed 
fredagsflyveren – og nogle kalder den det 
endnu, selvom det snart er tre år siden, at 
vi skiftede navn. (fy-fy!) I denne tid kan 
man dog bruge det gamle navn med god 
samvittighed, for både i denne og næste 
uge udkommer flyveren faktisk fredag. 
Det er lidt juletravlhed og hensyn til 
basaren, der spiller ind. 

For sjovs skyld lavede jeg en lille 
optælling i sidste uge af hvor mange 
mennesker, der egentlig havde bidraget 
til flyveren. Det viste sig, at ikke mindre 
end  25 mennesker havde været med til 
at få bladet på gaden – på den ene eller 
den anden måde. Det synes jeg er 
imponerende – mange tak til alle! 

Herunder kan du læse lidt om, hvad 
bladet indeholder i denne uge. 

God læselyst!                /Redaktøren 

 

I dette nummer                       

…kan du se en masse billeder fra 
basaren og læse hvad Thomas har 
skrevet om basar-forberedelserne. Du 
kan også høre, hvordan det går med den 
nye p-plads, og lidt om, hvad 
basarpengene bliver brugt til. Så er der 
et kik ind i første klasse, og der er 
opslag om flere spændende 
julearrangementer… for eksempel det, 
du ser herunder…  (anbefales!) 

 

Basar i 

billeder 
Alle fotos: Bente Foged Madsen 

 

 
Skolens julebasar sidste lørdag var 
en lang og vellykket festdag, hvor de 
mange forberedelser bar frugt på 
smukkeste vis. Flyverens dygtige 
fotograf Bente var med hele dagen, 
fra elevforestillingen begyndte om 
formiddagen og indtil overskole-
caféen lukkede om aftenen… 

 

 

 

Honningkagen pyntes i 1. klasses bod 

 

 

Fjerde klasse går til stålet… 

 

Mange spændte og forventningsfulde 
børn havde fundet nissehuerne frem. 
Nogle havde vist også tømt sparegrisen 
hjemmefra! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage 

  

OpslagsTavlen 
 

Bevæg dit liv!  

Eurytmikursus 6 mandage fra 10-12 I 
ugerne 4-6-8-10-12-15 Start: 22.jan. 
2018. Alle er velkomne! Pris: 600.- kr.  

Sted: Antroposofisk Kulturhus, 
Rosenvangs allé 251, Højbjerg Torv  

Henv. Bente Møller 21193867 eller  

Mllerbente@gmail.com 

 

Audonicon i december 
 

14.12 Kl. 19.30: Juleroserne, musikalsk 
fortælling ved Dorthe Rosendahl, Ulla 
Erml  og Clara Richter-Bæk. Entré 100;- 

25.12. Kl. 10.00: Jomfru Sophia, 
juleforedrag ved Niels Henrik Nielsen 

 

 

Husk også at gå i Audonicons bogsalg 
og se alle de spændende ting, de har – 
det er ikke kun bøger! Lige nu kunne 
det jo være, du står og mangler en flot 
kalender for 2018… 

 
  Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt hver onsdag. 

 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,  Sesha Hart, Anne 
Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars 
Thetmark, Anne Marie Holst 

 

 Ugens flyverprofil  
   
 

 

 

  
 
 

 

Anton Hyldahl Jensen 
 

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg går 
i 9. klasse og har før gået på 
Steinerskolen i Vejle 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg 
er født den 21. oktober 2001 i Herning, 
men er vokset op i Vojens 

HVOR BOR DU NU? Vojens sammen 
med min far og mor og lillebror 
(Magnus) og vores hund Bobby og 
nogle zebrafinker og en hamster, der 
hedder Kirsten Birgit. 

HVAD ER DIN LIVRET? Spaghetti med 
kødsovs 

DIN YNDLINGSMUSIK? Elektrisk 
musik 

DIN YNDLINGSBOG ELLER 
YNDLINGSFILM? Jeg gør mig ikke så 
meget i film eller bøger, men 
Skammerend Datter er meget god. 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? Da jeg var 7 år gammel blev 
jeg sparket i hovedet af en hest og lå på 
sygehuset i to dage i Kolding. 

HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I 
SKOLEN? Metalsløjd 

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU 
TIL NOGET SPORT? Jeg spiller 
computer og er online med mine 
venner 

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? 
(Eller har du spillet) Klarinet 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Kulturen på skolen og lærerne 

HVAD ER DET VÆRSTE? Den lange 
køretur 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS 
BILLET TIL ET STED I VERDEN, HVOR 
VILLE DU SÅ TAGE HEN? Australien 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT 
LAVE EFTER SKOLEN? Jeg vil gerne 
være smed. 

 

Gåden: Mokka 

Familien Jensen har gæster en 
torsdag aften, og fru Jensen byder én 
af gæsterne en kop kaffe. 

”Nej tak”, siger gæsten, ”når jeg 
drikker kaffe, kan jeg ikke sove!” 

”Det var da sjovt” siger fru Jensen, 
jeg har det lige omvendt!” 

Hvad mener fru Jensen med det? 

Tip: Det er en vits, ikke…  

Smid svaret i postkassen, eller send det til 
mig på sms 61331549 eller på 
bahnson@privat.dk 

Løsning sidste uge: Robotten har nerver af 
stål! 

Vinder: Desværre ingen helt korrekte svar. 

 

Julehygge i 4. klasse 

Af Anne-Marie Holst, forælder 

I forbindelse med årets julebasar havde vi 
onsdag d. 29/11 et jule-/arbejds-/hygge-
/klasse-arrangement, hvor vi mødtes om 
eftermiddagen og lavede 
juledekorationer til basaren sammen med 
børnene. 4. klasse stod i år for en julebod, 
hvor man kunne købe eller lave sin egen 
juledekoration eller adventskrans.  

Op til et arrangement, som basaren, er det 
vigtigt at vi alle hjælper til og at vi som 
forældre viser vores børn, at vi i 
fællesskab kan få skabt grundlaget for en 
god dag. I forældregruppen i vores klasse 
har vi stort fokus på at vise vores børn, 
hvordan vi omgås hinanden på en 
ordentlig og respektfuld måde, hvor der 
er plads til alle.  

Vi havde lagt arrangementet en onsdag 
eftermiddag, så ud over at vi (både børn 
og voksne) hyggede os, var vi også vældig 
produktive. Vi sluttede dagen af med en 
gang varm suppe, the, kaffe og lidt 
hjemmebag inden vi ryddede op og tog 
hver til sit. Alt i alt en rigtig hyggelig 
eftermiddag, hvor vi udover at hygge os 
også fik gjort mange praktiske ting i 
forbindelse med basaren. Helt klart noget 
vi kan anbefale andre. 
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Om basar og byggeri 
Af Steffen Holst, formand for skoleforeningen 

Status på p-plads og lyskryds 

Som alle nok har bemærket er arbejdet med den nye 
parkeringsplads og de nye stier til og fra denne i fuld i gang. 
Indtil videre oplyser entreprenøren at planen ser ud til at 
holde, og med mindre vi får meget sne i den kommende tid 
skulle de blive færdige inden jul. Når entreprenøren er 
færdig mangler vi at få monteret og installeret lys langs 
med de nye stier. 

  

Vi er også i dialog med Skanderborg kommune, og hvis 
tidsplanen holder skulle vi gerne have et fungerende 
lyskryds til skolestart efter nytår. 

 

  

  

Lidt om basaren – og overskuddet! 

Først og fremmest en stor tak til alle for endnu en 
fantastisk basar. Vi har endnu ikke hele overblikket over 
økonomien for årets basar, men umiddelbart ligger 
overskuddet på niveau med de foregående år (når den 
endelige opgørelse er lavet bliver dette meldt ud).  

Skoleforeningen der står for julebasaren, disponerer over 
pengene fra denne - det er således skoleforeningens 
bestyrelse, der - ud fra de ønsker kollegiet, skoleledelsen 
og skolebestyrelsen har - beslutter hvad pengene bruges 
til. Byggeudvalget er involveret i denne omgang, fordi det 
er besluttet at bruge pengene på legepladsen.  

Beslutningen om hvad dette års basaroverskud skal bruges 
til, er taget med udgangspunkt i hvad der passer ind i den 
store plan der er udarbejdet for skolens område.  

Denne plan er gennemarbejdet og forelagt kollegiet, 
ledelsen og skolebestyrelsen og fremlagt ved bl.a. 
årsmødet på skolen. Årets basaroverskud er således 
allerede disponeret, bl.a. til den nye bro på legepladsen 
foran skolen. /Steffen Holst 

  

Hvor meget overskud basaren har givet de tidligere år, kan 
man se i skoleforeningens regnskaber; der plejer også at 
komme en besked ud til forældrene om det. I runde tal har 
det ligget mellem 45 og 60 tusind de seneste år./Red. 

 

 

Basarværksteder 
Af Thomas Nielsen, 7. klasse  

Basarværkstederne startede i år i uge 48, hvor det startede 
om onsdagen klokken 10.15. Eleverne lavede alt, lige fra 
tog, flyvere, skærebrædter, julekort og papir, som bla. var 
formet som juletræer.  

Derudover var der en masse andre værksteder, hvor man 
lavede mange ting. Togene blev lavet på den måde, at man 
brugte forskellige slags træstykker som rundt, fladt, 
firkantet, rektangulært, og til allersidst et tyndt stykke træ. 
Til at lave fronten af toget skulle man bruge et stemmejern 
og en kølle og så derefter hakke det ud som vist på 
tegningen. 

 

Udover selve toget (lokomotivet) blev der også lavet vogne i 
sløjd-lokalet. selv bundpladen skulle være 12,5 cm. og det, 
der var ovenpå, skulle oftest være ca. 11 cm. Værkstederne 
sluttede fredag den 1/12 klokken 13. 

 
Tog på rad og række. Fra FB, fotograf ukendt. 

 
Pressen var tilstede! 

Op til basaren lavede nogle af eleverne deres egen avis. Det var 
Valentin, Inger og Carla der sammen med skoleleder John sørgede 
for friske nyheder. De to førstnævnte, som sés herunder, er også 

hovedkræfterne blandt den ikke længere helt ukendte 
”Hukelikak”-avis…   

 

 



 

Clemens venter på at få svar på sit spørgsmål. 

 Elfir har Josef, Maria og de hellige tre konger 
med. De får deres plads i vindueskarmen og 
børnene får to og to lov til at komme op og 
betragte dem på nært hold. Her er det Noomi 
og Jonas. 

 

 

 

På besøg i første klasse   

Af Bente Foged Madsen 

Jeg har lige haft fornøjelsen af at fotografere i hovedfag i 
1. klasse. Det var dejligt at se, hvor megen nærhed der 
var imellem klassens lærer Elfir, medhjælperen Helena 
og eleverne. Og det var skønt at se hvor engagerede 
eleverne var i undervisningen. 

 

Bordene stilles til side og der bliver danset og sunget. 
Herunder Mikas og Elias. 

 

 

Husk Julekoncert på søndag 
kl. 14 - 16 i Audonicons store sal 

 

 
   

 

 

 

        Maren viser stolt sin tegning frem. 
 

 
 


