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En anonym steinermors bekendelser
(identiteten er redaktionen bekendt)

Tekst og fotos
Bodil Lund,
forælder

Tredje klasse høster
Tirsdag d. 19. september drog 3. klasse
af sted fra skolen med tre forældre,
Martin og klassens nye bekendtskab,
Johannes, til vores mark ved Fensten.
Her skulle de høste den ølandshvede,
som børnene havde sået i foråret.
Johannes er pensionist og var med på
høstturen for at lære børnene nærmere
at kende, da han skal hjælpe dem med at
bygge deres hus/lade på legepladsens
miniby til foråret. Fensten ligger tæt ved
havet lige syd for Hou, og da vi endelig
kunne skimte havet, så var vi der! Vi
ankom hos Maja, hvis forældre havde
lagt mark til kornet, og så vores lille
stykke jord i en skøn blanding af korn,
tidsler, høstborst, vejbred, kamille,
skræppe og kløver. Der kunne høstes til
det helt store urteapotek, men i dag var
det kornet det gjaldt!
Vi var spændte på, om kornet var tørt og
modent efter den regnfulde sommer.
Men det gode septembervejr havde vist
sig fra sin smukkeste side i dagene op til
og vejret var heldigvis lige akkurat med
os på selve dagen også. Afskallet havde
det lille korn en dyb purpur farve og
smagte godt! Børnene hilste på gårdens
store kattekillinger og de fem islændere
på marken, samtidig med en hurtig lille

Audonicon: Plakater for 2 spændende
arrangementer - se også bagsiden!

bid mad inden dagens dont. Seglene var
slebet og leen klar. To og to arbejdede
børnene sammen og skiftedes til at høste
og samle kornet i fine neg, der blev bundet
og lagt på række. De, der havde lyst, til at
prøve kræfter med leen, fik muligheden.
Helt nemt var det ikke.
Og pludselig var det som om, gårdens
træer og krat havde fået stemmer. Pist var
børnene forsvundet ind i den dejligste
tætbevoksede have, hvor der blev fundet
frøer, brombær i brombærhegn ud til
marken, gynget og spillet bold. Lidt sødt til
de arbejdsomme børn og en madpakke
kaldte noget tid efter og vi samlede negene
sammen og nåede hjem til den sidste
fagtime på skolen. Dagens arbejde havde
givet os den fineste høst på 30 små neg.
Som vi trillede ud af indkørslen fra gården,
kunne vi takke vejrguderne for at have
været med os. Da begyndte det nemlig at
dryppe fra himlen... Og tak for en hyggelig
tur med søde børn, der var gode til at
arbejde sammen og hygge sig. Arbejdet var
som en leg! Skønt!

Jeg ELSKER skolens julebasar. Jeg kan
blive helt rørt over de fine kreating
forældre m. fl. har doneret til
salgsboden - hvordan får de dog
overskud til det? Sandheden er, at det er
mig, der styrter rundt i Fakta fredag før
basaren for at finde 15 forp…ede
fiskedamspakker efter, at selv Tiger har
lukket - og mine kreaprojekter ligger
halvfærdige i skabet. Men i år VIL jeg
være klar til basar. I en papkasse på
loftet
samler
jeg
ting
til
fiskedamspakker: gode tilbud, fine
loppefund og udvalg af ungernes aflagte
legetøj. Ved siden af kassen står en
yndig dukkevogn, jeg aldrig fik solgt på
den blå avis, den bliver doneret til
kramboden. Vores nabo er kirketjener
og har foræret os lysestumper (man kan
jo ikke skifte stearinlys midt i et bryllup,
så derfor ender kirken med mange
stumper). Jeg har støbt bloklys af
stumperne til adventskranse. Jeg laver
en krans til os selv, og resten donerer
jeg til salgsboden. Jeg har endda fået
min mor til at strikke ekstra par af
hendes gode uldstrømper til boden. Jeg
bliver SÅ klar til min 7. julebasar! 

Min årsopgave Af Sofia, 3.vg
Nu er over halvdelen af tiden med
årsopgaven gået, og med den:
sommerferien. Tilbage er derfor kun
småferierne: efterårsferien, juleferien,
vinterferien og weekenderne. Det er lidt
skræmmende at tænke på, men jeg
synes selv, at jeg er rimeligt godt med.
Jeg er halvvejs med opgaven både
teoretisk
og
praktisk.
Inden
sommerferien var jeg ikke nået så langt
med teorien, men i ferien fik jeg taget et
ryk og har nu genvundet modet. Jeg
synes stadig, at det er sjovt at skrive
novellerne, man skal bare lige tage sig
sammen .
I skrivende stund har jeg 8
færdigskrevne noveller og nogle
stykker, der er i gang. Jeg regner med at
færdiggøre teorien ganske snart, så jeg
kan fokusere mere på det praktiske og
redigering af alt det skriftlige. Jeg har en
plan for resten af året, og hvis bare jeg
overholder den, skulle jeg nok kunne nå
det hele.

Ugens flyverprofil

Profil, fortsat

OpslagsTavlen

HVAD ER DET VÆRSTE? Det værste er nok
ikke at have en god bålplads. Jeg savner
nogle faciliteter, hvor jeg rigtigt kan
inspirere børnene til udeliv med bål i fokus.

Audonicon:

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS REJSE MED
FLYVEREN, HVOR VILLE DU SÅ TAGE HEN?
Så ville jeg rejse til Venedig med min kone,
da det er et utroligt romantisk sted med en
meget flot kultur og en masse flotte
kunstneriske seværdigheder.

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

Rasmus
Sidenius
Brabrand Findes
der styrker
livskræfterne.
Eurytmi
kursus 6
der dårligt
vejr

på

Jeg arbejder i SFO'en og har støttetimer i
Af Lars Thetmark
skolen. Jeg har tidligere arbejdet i
SFO'en på Balleskolen i Silkeborg og
klubben samt været lærer på Realskolen Det siges, at man bare skal klæde sig
i Skanderborg.. Jeg er født i Malling den ordentligt på, og at der derfor ikke findes
dårligt vejr. Hmm.
15.09.1992.

Tunø?

HVOR BOR DU NU? Jeg bor i Efter vi i overskolen har opholdt os på
Skanderborg, sammen med min kone Tunø i fire dage i strålende solskin og i en
Sarah og min søn Jamie på 2 år.
vild og lang regnstorm, så tror jeg, vi må

HVAD ER DIN LIVRET? Hasselbagte revidere den gamle talemåde. Der er
kartofler med bearnaisesovs og en rød simpelthen vejr, der ikke egner sig til
teltslagning og bålhygge med guitarspil og
bøf med grillede grøntsager.

skumfiduser, selv om vi havde både
HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? regntøj, vandtætte telte og masser af
Evermore af Josh Groban, How does a fornuftigt tøj med.
moment last forever af Celine Dion eller
Men vores elever er heltemodige; de
Days in the sun af Adam Mitchell.
tackler modgang med et smil, ser det lyse
DIN YNDLINGFILM?
Elsker jo
i mørket, bukker ikke under for
Interspellar men også film som "The
Danish Girl" som er autentiske. Det oversvømmede telte, våde soveposer,
skaber en medrivende effekt hvor man vand i sovekabinerne eller manglende
bålhygge. Derimod så hjælper de
kan ende helt op uden negle til sidst.
hinanden, rykker tættere sammen, to i én
NOGET, IKKE MANGE VED OM DIG? Der køje, seks og syv våde elever i en lille hytte
er ikke mange som kender til min indre til fire! De smiler, brokker sig ikke, griner
renovationsånd, som elsker at sætte ting og vader gennem det oversvømmede
i stand og gøre et flot stykke håndværk campingpladskøkken i våde sko.
ud af gamle møbler eller genstande.
Ikke én, men alle brokkede sig. Ikke over
DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? Mit
vejret, men over alt det hyggelige, som de
yndlingsfag var klart idræt, jeg har altid
gerne ville have nået, som de nu så
været en meget sporty type og har altid
haft det bedst med at have kroppen med drukne. I stedet opfandt de timelange
i min læring. Dog skal det siges jeg efter rollespil, som engagerede femten til tyve
folkeskolen er kommet meget efter det elever af gangen. De hyggede sig på trods.
boglige, og studerer psykologi i min De gik ture i regnen, badede i det oprørte
hav, blev gennemblødte, og viste, at det
fritid.
bedste middel mod dårligt vejr, er at
HAR DU EN HOBBY ELLER SPORT? Jeg udfordre det. Tak for en skøn tur!
har lidt en hobby som håndværker, og
dyrker selv noget Parkour og free
Deadline: Inden weekenden, eller efter
running når vejret er godt.
aftale. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller

KAN DU SPILLE PÅ ET INSTRUMENT? brug forældre-intra eller sms 61331549.
Jeg har aldrig haft tiden til et instrument, Relevante privatannoncer medtages gratis i det
men i fremtiden kunne jeg godt tænke omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).
mig at spille guitar, violin eller klaver.
HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Det bedste ved skolen er klart den
stemning som lever her. Jeg elsker den
kreativitet og ånd børnene har med sig,
og den viden børnene bliver undervist i.
Fællesskabet er utroligt vigtigt og det
føler jeg er i stort fokus.
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medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke
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udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.

6 - 8/10: Ordets kraft - konference
7/10: 19.30 Kunstnerisk aften
I forbindelse med 'Ordets kraft' vil de
uddannede talekunstnere og andre, som
underviser og deltager i konferencen,
give en forestilling af danske og
udenlandske tekster samt eurytmi og
musik.
Et fyrværkeri af forskellige sprog som
blandt andet tysk, finsk, afrikansk vil
komme til at farvelægge salen og
tilhørerne. Entré kr. 100,1/11: 19.30 Børns infektionssygdomme
v/Elisabeth Møller-Hansen. Foredrag om
behandling med antroposofisk medicin.

Steinerdukker!
Mon I kender nogen som gerne vil sy
steinerdukker på bestilling?
Så kontakt mig her: Giraf44@gmail.com
Hilsen Inge Mathiesen

Gåden: Spionage!
Det danske forsvar har udviklet en helt
ny slags u-båd, der er bedre end alle
kendte typer! For at fejre det, bliver der
holdt en stor fest i forsvarsministeriet
for en masse udenlandske gæster. De
hemmelige tegninger af u-båden er
gemt i et skab på øverste etage. Men
under festen bliver tegningerne stjålet!
Et overvågningskamera har taget billeder af tre gæster, der går op ad trappen
til øverste etage. De tre bliver afhørt af
politiet. Her er deres forklaringer:
Mistænkt nr. 1: General Gulyas fra
Ungarn. Han siger: ”jeg kom til at spise
alt for meget krydret mad. Derfor ledte
jeg efter et toilet. Det skulle gå stærkt!”
Mistænkt nr. 2: Admiral Armani fra
Italien: ”Jeg blev køresyg i taxaen på vej
herhen. Jeg ledte efter et sted, hvor jeg
kunne lægge mig lidt”. Mistænkt nr. 3:
Kaptajn Knödel fra Østrig: ”Jeg tog en
stor tyroler-ost med som gave. Jeg ledte
efter et køligt sted at sætte den”.
Politiet tygger lidt på de underlige
forklaringer, men efter, at de har kigget
i et atlas, anholder de den rigtige spion.
Hvem mistænker du - og hvorfor?
Send svaret til sms 61331549 eller skriv til
bahnson@privat.dk - så vinder du måske!
Løsning sidste uge: Træet skulle have en
rodbehandling! Vindere foregående uger:
Camilla (mor til Johanna, 1.kl.), Liam 7. kl.

