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Højvangen vådt i vådt

.

Af Kim Hermansen
(far til Mikkel, bekranset 2014, og
medlem af bestyrelsen – men dette er i
eget regi)
Vort ansigt udadtil – især overfor
de nærmeste naboer i Højvangen
Lørdag den 2. juni holdes den årlige
Højvangen's Sommerfest
Hvem vil være med til at promovere
vores skole?

9.klasses
plakattegning
- nu med billeder!
I sidste uge bragte vi Inger Maries
artikel om plakattegning. Desværre
havde vi ikke fået billeder med - det var
udelukkende redaktionens fejl! Hér
kommer så nogle af de fine eksempler
på plakater, som 9. klasse har tegnet:

Herover: Fredagssalon-stemning, collage af
Bente Foged Madsen

Min idé er, at vi skal introducere Vådt
i Vådt – og gøre reklame for skolen.
I masser af år har jeg brugt denne
fantastiske farveleg sammen med
børnehavebørn, og i 14 år – indtil
2016 – har jeg med stor success brugt
den på Mallinggaard SFO.
Sammen med børn fra Højvangen,
hvoraf mange vil kunne genkende og
mindes.
Vi skal være 3-4 voksne – og gerne
elever fra vores skole -, og vi skal på
en eller anden måde have fat i 4-5
borde, som kan tåle at blive klattet til
– og plastikduge, så de ikke bliver det
alligevel.
Skolen vil stille materialer til
rådighed: Stockmar akvarel-farverne
med hvad de kræver at paletter eller
glas, gode pensler, akvarelpapir og
pladerne at male dem på. Dertil
naturligvis masser af skyllevand og et
par baljer til at gøre papiret vådt i –
samt tørvejr eller (halv)tag / telt.
Desuden brochurer og plakater om
skolen...
Den 19. april har jeg kontaktet
lederen af Projekt Højvangen,
Charlotte Strandgaard, som var meget
begejstret for idéen, og meget glad for
at vi kunne saamarbejde.
Blot skal deres arbejdsgruppe
involveres, og de skal se om det kan
lade sig gøre at presse os ind så sent i
forløbet.
Kontakt mig over intra eller sms på
23309817.

Fotos; Inger Marie H. Møller

Ugens flyverprofil

Foto: Bente

Hverdagsbilleder
Fotos: Inger Marie H. Møller (øverst), Bente
Foged Madsen (øvrige)

OpslagsTavlen
Violin til salg
”¾ violin med "patina" og i god stand til
salg, med ny violinkasse, bue og
skulderstøtte. Pris 2000 kr.

Kh Dorte mor til Jerrik i 3. videregående
Telefon 51272228 eller mail
dorte@kildevaeldet.dk"

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

Ida
Sørensen
der Marie
styrker
livskræfterne. Eurytmi kursus - 6
mandage?, de

Arbejdsprocessen i plakat-tegning…

Audonicon:

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN?
Jeg går i 3.vg. Indtil 9.klasse gik jeg på
Sydskolen (Århus). I 10. klasse gik jeg
på efterskole, og så har jeg gået på
gøglerskolen.
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT?
13. november 1999.
HVOR BOR DU NU?
Jeg bor i Aarhus med min mor, katten
Knud og én, der bor til leje hos os.
HVAD ER DIN LIVRET? Sushi.

Fredag i Vildrosen. Der er god tid til at
hygge sig med at vaske hænder.

DIN YNDLINGSMUSIK?
Arctic Monkeys.
Mange moderne mennesker oplever en stor
udfordring og ofte en afmagtssituation i
studiet af det spirituelle liv, af
skæbneforhold og af menneskets hele
væsen.

DIN YNDLINGSBOG?
Harry Potter.
HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD
OM DIG? At jeg har haft fem forskellige
hårfarver (pink, blåt, lilla…). Altså ikke
på en gang!
HVAD ER DIT
SKOLEN? Idræt.

YNDLINGSFAG I Flyverens redaktør Stig B. Bahnson i færd
med at interviewe ugens flyverprofil Ida
Marie Sørensen.
HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU
TIL NOGET SPORT?
Akroyoga.
Gåden: Væddemål (2)
KAN DU SPILLE PÅ ET INSTRUMENT?
Cello.
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
God kontakt med lærerne - på lige fod..
OG HVAD ER DET VÆRSTE?
At man skal så tidligt op!
HAR DU ET YNDLINGSSTED HER PÅ
SKOLEN?
På området med bænkene foran
overskolen – der er rart, når der er sol.
HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS
BILLET TIL ET STED I VERDEN, HVOR
VILLE DU SÅ TAGE HEN?
New Zealand.
HVAD ER DINE FREMTIDSPLANER?
Først vil jeg gerne arbejde et år.
Derefter læse, måske til jordemoder,
sygeplejerske, fysioterapeut eller
pædagog.

Peter vædder med Lise om, at han kan
stikke armen gennem hullet i en femkrone! Lise griner og siger, ha, det vil jeg
gerne vædde om, at du ikke kan. Men
denne gang er det Peter, der vinder!
Hvordan kan han vinde væddemålet?
Svar til sms 61331549 eller i postkassen
ved kontoret, så vinder du måske!
Løsning sidste uge:
Hun s ti ller s i mpelthen ægget i nd i et
hjørne. Så ka n s tegepanden i kke nå det.
PS. Det vi rker må s ke i kke på en
Stei nerskole, hvor hjørnerne i kke er 90
gra der!!! 

I en sådan situation kan Goethes erkendelsesmetode virke belivende og styrkende, ja,
bruges i et nutidigt studie af
åndsvidenskaben!
Som den første moderne videnskabsmand
formåede han at tage afgørende skridt bl.a.
i
sin
naturbetragtning.
Hans
helhedsbetragtning og store åbenhed er i
dag en enestående mulighed til at kunne
forbinde sig med det væsensagtige, ja,
vokse ind i et åndeligt indhold!
Goetheanismen kan derfor ses som en
fremtidsimpuls.

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

Vinder forrige uge (Er du tosset?):

 Fællesflyveren er et uafhængigt

Ca mi lla, mor ti l Johanna i 1.klasse. Der
kom i a l t 3 ri gti ge og 2 forkerte svar på
gå den!

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

