n
for Børnehuset, Steinerskolen og

.

Audonicon

Fra Babuska:

Tanker om
adventsspiralen
Af Helle Jacobsen, bestyrelsesmedlem i
Babuska. Foto: Keike Ørrild
For nyligt tænke jeg på, hvordan mit liv
mon ville være, hvis ikke jeg hvert år som
barn (og voksen) havde set de levende lys
på juletræet! Selvfølgelig ville jeg kunne
leve uden, men alligevel, da jeg mærkede
rigtig efter, mærkede jeg, hvor stor en
glæde og livshjælp de faktisk er, de
julelys. De findes - som en altid
tilstedeværende substans i mit indre - en
slags livsstøttesubstans.
På samme måde, tænker jeg om
adventsspiralen. Den var ikke en del af
mit liv som barn, men er nu blevet en del
af vores kultur, i hvert fald i de
antroposofiske kredse, og også andre
steder.
Tænk at være børnehavebarn (og
voksen) - komme ind i et næsten mørkt
rum, hvor alle er stille, og hvor voksne
spiller julemusik - se et stort levende lys
brænde i midten af rummet, og
efterhånden som øjnene vender sig til
mørket, opdage at der på hele gulvet
ligger en stor spiral lavet af grangrene,
måske pyntet med krystaller eller roser sætte sig på stole rundt om spiralen opleve at nu går alle, en af gangen,
bærende på et æble med et lys, alene
(eller ved hjælp af en voksen) hele vejen
ind i spiralen for at tænde sit ejet lys ved
det store lys derinde og derefter hele
vejen ud igen for på vejen ud at sætte sit
ejet lille lys et sted i spiralen - være stille
samme med andre i sådan et rum, som
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Flyveren ønsker
glædelig jul – vi
sés efter nytår!

mere og mere oplyses af en lysende spiral
på gulvet, og hvor julemusik lyder.
Det er en meget gribende og højtidelig
oplevelse og et fantastisk billede at give
til vores børn - og hinanden - at lyset er
her tilstede som en realitet. Vi må selv gå
vejen og tænde det i vort indre. Derefter
kan vi bære det ud for at virke sammen
med alle de andre lys- derude i det
sociale.
Jeg tænker, med taknemmelighed på alle
de voksne, der tør og gider (uanset tro og
ståsted) skabe traditioner og ritualer, der
giver børn lov til at være "lille " og stille i
en lysende og håbefuld verden.

Luciaoptog
Af Anne Marie Holst
Onsdag den 13. december startede dagen
med, at alle fik besøg af et Lucia-optog.
Det er 4. klasse der står for optoget. De
startede med at besøge Babuska, hvor
der blev gået, sunget og uddelt Luciabrød til alle børnene. Herefter gik turen
videre til resten af skolen.

Lucia-optoget var meget stemningsfuldt
og en smuk oplevelse for såvel store som
små.

18. December 2017

Impressioner fra
julekoncerten
Fotos: Bente Foged Madsen

Ugens flyverprofil

Børnehaveklassen øver

OpslagsTavlen

Fotos: Bente Foged Madsen
Børnehaveklassen øver sig i denne tid, ja
men på hvad? Det er en hemmelighed!

Daniel
Ma Due Weng Petersen
HVAD LAVER DU? Jeg er vikar i
Børnehuset Babuska. Tidligere gik jeg på
højskole i Oure og før det var jeg elev på
Rudolf Steiner Skolen Skanderborg.
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT 22/696.
HVOR BOR DU NU? Jeg bor i
Skanderborg hos mine forældre
sammen med min lillebror.
DIN YNDLINGSMUSIK? Indierock á la
Mew, Bon Iver, Alt-J, Arcade Fire og Sigur
Rós, og trip hop á la Portishead, Massive
Attack og Björk. Lytter generelt til meget
forskelligt, men kan bedst lide musik der
er unikt og excentrisk.

Randers Kammerorkester –
den danske sang

DIN YNDLINGSBOG? Ringenes Herre.
DIN YNDLINGSFILM? Pulp Fiction.
HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM DIG? Jeg kan vildt godt lide film der
er så dårlige at man kun kan elske dem.
The Room, Double Down, Sharknado er
blandt mine favoritter indenfor den
kategori.

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.

HVAD ER/VAR DIT YNDLINGSFAG I
SKOLEN? Litteratur.
HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL
NOGET SPORT? Jeg spiller rigtig meget
musik i min fritid.
DIN YNDLINGSLEG
Partners og Settlers.

ELLER

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.

–SPIL?

SPILLER DU ET INSTRUMENT Jeg laver
og indspiller hele numre selv, så hvad
mine evner på de
forskellige
instrumenter angår, spiller jeg på mange
forskellige. Men jo jeg spiller guitar,
elbas, kontrabas, saxofon, EWI, lidt
keyboard og lidt trommer.

Audonicon, 19. Januar 2018, 19.30
Entre kr. 150, Fællesflyveren

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

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Når vi skulle på tur.
OG HVAD ER DET VÆRSTE? Når jeg
glemmer, at det er en dum idé at møde
på arbejde i hvidt tøj…
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET
TIL ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU
SÅ TAGE HEN? Barcelona når der er
Primavera Sound Festival.

Deadline: Inden weekenden, eller efter

Gåden: Julelys
Hvor tænder man det første lys på
juletræet?
Løsning sidste uge: Fru Jensen kan ikke drikke
kaffe, når hun sover! Vinder Johanna(s far), 1.kl.
Vinder: Johanna fra første klasses far

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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