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NU HASTER DET 

 

hvis vi skal lave PR 

for vores skole ved 

 

Højvangens 

sommerfest 

2. juni  ! 

 
Hvor er de 2-3 

forældre, som vil hjælpe 

mig med at lave 

VÅDT I VÅDT 

og dele 

oplysningsmateriale 

ud? 

 

Henvendelse til 

Kim Hermansen 

23309817 

eller på intra 

 

* 

 

    

 

  

 
for Børnehuset, Steinerskolen og Audonicon      6. årgang Nr. 27    uge 19   9. maj 2018 

 

For et par uger siden, den 18. april, 
holdt skolen sit årlige årsmøde, det vil 
sige generalforsamling. Der var mødt 
en 20-30 mennesker frem, et 
nogenlunde fremmøde i betragtning af, 
at vi uheldigvis igen havde fået lagt det 
oven i Babuskas årsmøde. Vi begyndte 
med skoleforeningen, der fortalte om 
den vellykkede afslutning på 
arbejderne med ny indkørsel og 
parkeringsplads. Dernæst berettede 
skoleleder John og bestyrelsesformand 
Mourits om årets gang. Den 
tilsynsførende Britta Toft fremlagde 
sine vurderinger, rapporten kommer til 
at ligge som et link på hjemmesiden. 
Det var sidste år, Britta kunne fungere, 
så en ny tilsynsførende blev valgt på 
bestyrelsens forslag. 

Så fremlagde undertegnede skolens 
regnskab og budget. Vi har fortsat 
elevfremgang og overskud, men 
sidstnævnte er ikke så stort, som det 
har været, så vi er nødt til fortsat at 
have meget fokus på dette. Se de to 
plancher nedenfor. 

 

Budgettet, der kalkulerer med et 
overskud på ca. 250.000,- kr, blev 
vedtaget. 

 

Årsmøder
Årsmøde i skolen 
Af Stig B. Bahnson, bestyrelses-
medlem i Rudolf Steiner-skolen 
  

 

 Endelig blev der afholdt valg til 
bestyrelsen. Oliver Wolgast træder ind i 
stedet for Erik Larsen, der har valgt at 
stoppe. Som ny 2. suppleant blev Mia 
Gregersen valgt. Det hele forløb stille og 
roligt, med god spørgelyst fra de 
fremmødte. Det fulde referat kommer 
ud til alle forældre på forældreindtra, 
når det er færdigt. 

Årsmøde i Babuska 

Af Anne Katrine Wolgast, 
bestyrelsesmedlem i Babuska 

På samme dag var der som nævnt 
årsmøde i Babuska.  Udover 
bestyrelsen mødte fire forældre op.  
Efter en detaljeret årsberetning ved 
formand Karen Margrethe Jørgensen, 
blev der valgt to nye 
forældrerepræsentanter til at overtage 
pladserne fra Anne Katrine Wolgast og 
Brian Prins Riget, som begge træder ud 
af bestyrelsen, fordi ingen af dem efter 
sommerferien har børn i Børnehuset.  
Det drejer sig om Signe Strandby Palm 
Hansen (mor til Magnus, som går i 
Smørblomsten) og Lone Høgholm 
Biehl (mor til Filippa, som går i 
Æbleblomsten).  Daniela Lot 
Lavandeira blev genvalgt som 
suppleant og Anne Gadeberg (mor til 
Eskild, som går i Anemonen) blev valgt 
som ny suppleant. 

Vi byder de nye kræfter velkomne og 
ser frem til samarbejdet. 

 

Forberedelse til 3.klasses bygge-
projekt 

Som optakt til 3.kl. byggeprojekt har 
børnene lært om forskellige boformer og 
bygget nogle fantastiske modeller: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

mandage?, de 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

Ellen Kathrine Andersen 
Fredslund  

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg går i 7. 
klasse og har gået her altid, lige fra 

vuggestuen ovre i Babuska. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT: På 
Horsens Sygehus den 27. april 2004. 

HVOR BOR DU NU? I Stilling sammen med 
min mor, far, min storebror Rasmus (3vg), 
25 guldfisk, 3 hunde, 6 høns og en masse 

fugle i haven. Nogle gange er der ikke så 
mange fugle i haven, fordi vores mindste 
hund Nora jagter dem rundt i haven.  

HVAD ER DIN LIVRET? Glaseret skinke med 

Mormor alat - det er en salat med spidskål, 
appelsiner og jordskokker- uhmmm... 

DIN YNDLINGSMUSIK: Meghan Trainor og 

så John Mogensen.  

DIN YNDLINGSBOG OG YNDLINGSFILM: 

Yndlingsbog: Djævlens lærling og min 
yndlingsfilm er Reign, der handler om Mary 
Stuart. 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD OM 

DIG? Både min farmor og farfar var Ridder 
af Dannebrog, dengang de levede.  

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN?  
Det er klart håndarbejde - og hovedfag.  

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL 

NOGET SPORT? Jeg vil gerne starte til 
skydning. 

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? Jeg 

spiller bratsch.  

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? At vi 

kan få lov til at være børn, så længe vi selv 
vil og ikke bliver puttet i kasser. 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET TIL 

ET STED I VERDEN, HVOR VILLE DU TAGE 
HEN? Nogle dage kunne jeg godt sende min 
mor til månen... ej, jeg vil gerne til 

Australien med hele min familien -  også 
min mor. 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE 

EFTER SKOLEN? Politibetjent.  

ER DER ANDET, DU HAR LYST AT 

FORTÆLLE? Ja - jeg har en mor til salg - hun 
er god til at lave mad, husligt arbejde, rydde 
op efter mig, smøre madpakker - hahaha  - 
hun er selvfølgelig ikke til salg, selv om hun 
er irriterende  - jeg har hørt at 

teenagemødre bliver klogere med årene. 

 

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" 

Audonicon: 

MADS VAD starter danseskole på 
Audonicon Skanderborg. Det bliver 
skønt! Du kan allerede nu reservere en 
prøvetime. 

 

 

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:  Oliver Wolgast, 

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. 

 

Nyt fra byggepladsen 
Syldstenene er nu lagt i den rende, 3.klasse 

gravede i sidste uge. Der blev også flyttet  

byggematerialer, hentet sand og flere mursten 

og marksten. Endelig kom børnene igang med 
at save tømmer ud til at bygge fodremmen. En 

fast opgave her i starten er at hente mursten 

ovre ved salen og rense dem for mørtel og puds-
rester. Derefter arbejdede klassen videre med 

at bygge fodrem, lave de lodrette stolper til 

væggene, lave fundament, male træværk, evt. 

bygge porten og selvfølgelig hente og rense 
mursten. 

 

 

Gåden: Den tyvagtige pirat! (frit 

efter en novelle af C.G.Chesterton) 

Fem sørøvere har røvet en skattekiste! De 
sejler nu hjemad, og kaptajnen har lovet at 
passe på skatten, indtil de kommer hjem, 
så kan de dele den derhjemme. En aften 
lægger sørøverne så til i den lille havneby, 
hvor de bor. Om natten lister én af dem ind 
i kaptajnens kahyt og snupper 
skattekisten! Da han skal til at gå over 
landgangsbroen med den, får kaptajnen 
øje på ham og råber efter ham. Sørøveren 
smider skattekisten i vandet og gemmer 
sig. Kaptajnen kan ikke se, hvem tyven er. 
Næste dag kalder kaptajnen sørøverne 
sammen og fortæller, at skatten, som de 
skulle have delt, desværre er faldet over 
bord! Sørøverne råber straks i munden på 
hinanden, Sorte Joe: ”Hvordan kunne det 
ske?” Tommy Træben: ”Hvornår skete 
det?” Lumske Louis: ”Kan vi ikke fiske den 
op igen?” Blodige Jack: ”Du skulle jo passe 
på den!” Hvem af sørøverne er tyven?  

Svar til sms 61331549 eller i postkassen 
ved kontoret, så vinder du måske! 

Vinder forrige uge: Ingen svar. Løsning sidste 
uge: Han tager en 5-krone, lægger den på 
armen og s tikker s ig med en nål igennem 
hul let! 

Aldrig mere tissehus  
Af Stig B. Bahnson 

 
Det gamle tissehus i Marselisborg-skoven 
er blevet sat i stand og er nu hjem for en 
Rudolf Steiner - børnehavegruppe. Men 
nogle tager åbenbart stadig fejl af det fine 
lille hus. På skilte på døren opfordres 
skovgæsterne i hvert fald til at finde et træ 

i skoven i stedet !  

mailto:dorte@kildevaeldet.dk
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