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UGENS CITAT

”Jeg tror på alt indtil det er
modbevist. Så jeg tror på
nisser, alfer, feer, engle,
drager og myter.
Det eksisterer altsammen, i
det mindste i mit hoved.
Hvem kan sige at drømme
ikke er lige så virkelige som
her og nu?”

Et levende kulturhus - dragende og opdragende
Hør Hanne Wintherberg fortælle om Audonicon i radioprogrammet Stedsans. Sendt første gang
på DR P1, 21. november kl. 10:03‐11:00. http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/stedsans‐88#!/
Vært og tilrettelæggelse: Claus Berthelsen.
I udkanten af Skanderborg ligger en bygning, som med sin form opdrager den der færdes i den.
Den hedder Audonicon og uddanner lærere til Rudolf Steiner skoler.
Med sit monumentale præg og sine svungne linier rejser bygningen sig og ansporer den forbi‐
passerende til at stoppe op og komme nærmere. Med sine særprægede, farvestrålende vinduer
synes bygningen at åbne sig for os. Det er, som om den vil i dialog med os. Den gør indtryk af, at
ville drage os til sig for at bruges og lade sig fylde af mennesker og liv. En ramme for liv og livets
mangfoldighed af udtryk er netop, hvad Audonicon er tiltænkt og beregnet til. Et moderne,
tidsvarende, kulturhus som rummer konference/teatersal med scene, auditorier, maleatelier,
bibliotek og meget andet.
AUDONICON er bygget som et forsøg på under danske betingelser at realisere den byggeimpuls,
der er givet af Rudolf Steiner (1861‐1925). Arkitekturens udformning indebærer, at et hvert kunst‐
nerisk udøvelse bevarer sit oprindelig udtryk, således at det er en særlig oplevelse for sjælen.
Det drejer sig om at bygge således, at funktion, miljø og kunstnerisk udformning udgør en helhed,
hvor detaljerne vokser organisk ud af hinanden efter samme metamorfoselove, som hersker i den
levende natur.
Vi kan næsten sige det således, at bygningen udtrykker menneskets anatomi blot som et
arkitektonisk kunstværk.

John Lennon (1940-1980)

Hvad er antroposofi?
Antroposofi er en videnskabelig og kunstnerisk
bevægelse som bygger på en bestemt indsigt:
At mennesket i sit inderste væsen er et
åndsvæsen, og at det i sin helhed består af
legeme, sjæl og ånd.
Benævnelsen antroposofi er sammensat af de
græske ord anthropos (menneske) og sofia
(visdom eller kundskab), – og betyder således
visdom eller kundskab om mennesket.
Antroposofien er grundlagt af den østrigske
filosof Rudolf Steiner. Gennem sin livslange
udforskning af mennesket og af det over‐
sanselige opnåede han erkendelse af, at men‐
neskets væsen og dermed lovmæssigheder
omkring menneskets eksistens, kan udforskes.
Steiner udtaler, at ”Antroposofi er en erk‐
endelsesvej, som vil føre det åndelige i men‐
neskets væsen til det åndelige i verdensaltet”.
Fra hjemmesiden http://antroposofi.dk/
Antroposofisk Selskab Danmark
Ibækvej 202, 7100 Vejle
Sekretariatet har åbent tirs. og tors. kl. 10‐12,
Telefon 8627 6060

FREDAGSGÅDEN
Svar på sidste uges gåde:
(Hvad er de næste tal og bogstaver i rækken?
3T, 6S, 10T, 12T, 16S, ?, ? )

Ud for tallet 3 står tallets forbogstav T.
Næste tal stiger med 3, fordi der er 3
bogstaver i tallet 3. Nu står der 6 S. S er
forbogstav i seks og herefter stiger
næste tal med 4, fordi der er 4 bogstaver
i seks.... osv.!
Fredagsgåden holder vinterferie i næste uge!
Fotograf: Bente Foged Madsen

Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Næste deadline er ONSDAG d 19. februar.

UGENS FLYVER-PROFIL

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
Vi har et stort udvalg af antroposofisk litteratur
(også på tysk og engelsk) , trælegetøj, kort og lys.
Vi er forlagsforhandlere af bøger fra
Antroposofisk Forlag, Forlaget Jupiter, Forlaget
Arché og Antropos Forlag og skal derfor ikke først
have disse bestilt hjem for at kunne levere.
Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk

Det sker ...
Fredag d 7.
19.30
Audonicon

Mandag d 10. ‐ søndag d 16. (uge 7)
Skolen
Vinterferie (SFOen er åben)
Babuska
Børnehuset er ÅBENT
Mandag d 17.
19‐21
Skolen
Tirsdag d 18.
16‐17
Skolen
Onsdag d 19.
19‐21
Skolen
Torsdag d 20.
19.00
Babuska

1. Navn: Katrine Juul Frommelt
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg startede i Babuska, da jeg var tre år, og
nu går jeg i 5. klasse. Så jeg har gået her
næsten i otte år.
3. Hvor og hvornår er du født:
På Odder sygehus, den 6. februar 2003
4. Hvor bor du: På landet udenfor Alken,
vi har ikke boet her så længe, men jeg
elsker at bo her.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg kan godt
lide Rasmus Seebach og Puls
6. Hvad er din livret: Jeg kan godt lide sushi
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Frost, i biografen. Og jeg er i gang med at
læse Orla Frøsnapper for min lillesøster.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Min far og mor har boet på Grønland i et
år. Og jeg har gjort en vild hankat tam.
Da jeg var 7 år var jeg spejder og gik 10 km.
Og i sommers var jeg til kvindeløb i Århus,
hvor jeg løb 5 km.
Imorgen skal jeg til Norge og holde
fødselsdag.
9. Har du en hobby: Jeg er dyrepasser i min
fritid! Jeg passer 6 ænder (og måske snart
8 ællinger), 4 katte, 2 marsvin, 2 undulater
og så har vi en kanin, der kommer hjem igen
her til sommer. Og en hund, der hedder Nala
Og jeg kan også godt lide at spille på iPad.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Det er sjovt at lege krig med de andre fra
klassen. Og så kan jeg godt lide at spille
kalaha med min farmor og farfar.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Næsten det hele.
12.Hvad er det værste? Resten!
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg har prøvet det een gang, og det var da
vi skulle til Rhodos i Grækenland, da jeg var
fem år. Jeg kan huske, at jeg blev gode
venner med en der hed Kaj som jeg sad
ved siden af i flyveren. Jeg var ret bange,
men han beroligede mig. Og så viste det sig
at vi skulle bo på samme hotel, og der
reddede han senere Amalies gummibold ud’
af et vandfald. Så han var en helt!
Og så fløj vi jo også tilbage igen, så jeg har
fløjet 2 gange. Jeg kan godt lide det, selv
om jeg er lidt bange for det.

Højdepunkter i Goethes
Farvelære
‐ mødet med lys og mørke
Foredrag m demonstrations
forsøg ved Anders Høier

19.00
Audonicon
Lørdag d 22.
9.30‐17 Audonicon

Forældremøde 3.vg
Forretningsudvalgsmøde
Forældremøde i børnehavekl.
Forældremøde i Vildrosen og
Anemonen ‐ med bhv. indlæg
Bestyrelsesmøde HF
Det første mysteriedrama
Skuespil/Foredrag/Arbejdsdag
ved Klaus Barfod

Onsdag d 26.
19‐21.30 Skolen
Bestyrelsesmøde
Fredag d 28.
Babuska og skolen
Fastelavnsfest
MARTS
Søndag d 2.
15.00
Audonicon
Mandag d 3.
Skolen
Lørdag d 8.
11‐15
Skolen
Onsdag d 12.
19.30
Audonicon
Fredag d 14.
16‐17.30 Skolen
Tirsdag d 18.
16‐17
Skolen
Onsdag d 19.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

Folkemusikkoncert med
Schmykkers Nøkker
3.vg afleverer årsopgaver
Offentlig udstilling af 3.vg.s
årsopgaver. Alle er velkomne.
Teknologi, medier og
menneskelighed
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Fredagssalon
Forretningsudvalgsmøde
Bestyrelsesmøde
Imaginativ tænkning
foredrag v Troels Ussing
En dag om engle, ærkeengle
og archai
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Sprogforming ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterber
Eurytmi ved Bente Møller

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
ØKO-MARKED IDAG!
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt

‐ gedekød, pølser og gedegouda

HERTHA - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐
hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

7.

EVALUERING OG DIALOG

DANNER GRUNDLAG FOR GODE
UDVIKLINGSPROCESSER
Steinerskolen har løbende evaluering
gennem skoleåret, som sammenfattes
i individuelle vidnesbyrd.
Her beskrives elevernes udvikling og niveau i
forskellige fag, ligesom klasselæreren giver sin
vurdering af elevens sociale og personlige
situation i klassen og udstikker retningslinjer
for eleven fremover.
Den vigtigste vurdering sker i den daglige dialog
mellem lærer og elev. Her synliggøres elevens
aktuelle kunnen og potentiale, og der gives
inspiration til det videre arbejde.

