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Nye åbningstider i Herthas bod 
v/Tyge og Lars: Hver fredag 13.00 til 
16.00 (på skoledage) 
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Den 13-09-17 havde jeg den fornøjelse 
at vende tilbage til Rudolf Steiner-skolen 
Skanderborg, hvor jeg tidligere var elev. 

Nu vendte jeg tilbage som 
fortæller/foredragsholder, forfatter af 
digte, og delte min historie og lidt poesi. 

Det var en stor oplevelse, Skolen og 
lærerne var mit holdepunkt i min 
turbulente opvækst, med skilsmisse, en 
enlig mor med bipolar affektiv lidelse og 
skizofreni, overgreb fra min storebror, 
fra 1987 til 1996 hvor jeg gik ud af 12 
klasse som den første årgang. 

Det var her jeg blev mødt som 
menneske, og hvor jeg havde helle. 

Jeg havde flere gode lærere dengang, der 
var i stand til at se hvor jeg havde 
kvaliteter og evner og fremhæve de 
områder hvor jeg både trivedes og 
havde noget at værne om og vise. 

Det gode blev fordret og gav mig en 
følelse af glæde, værdi og midt i det hele 
fandt de mit lys og håb, mine styrker og 
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svagheder, og hjalp mig til at se hvordan et 
menneskes valg er fundamentale for dets 
kurs. 

Sproget og litteraturen har altid haft en 
tiltrækning, en indvirkning på mig og har 
vækket glæde på en naturlig måde, ramt 
noget der gav en klang i mig af velvære. 

Det blev lagt mærke til af min engelsklærer 
og det var her der blev skabt et rum hvor 
jeg glemte mine bekymringer og åbnede 
op for mig selv så der var tilgang til jeget, 
kernen, mennesket i mig og dermed et rum 
for omsorg og reflektion et rum for en sund 
påvirkning af en forvirret, bange og 
skamfuld dreng. 

Det var igennem Shakespeare, Lord Byron, 
tonguetwisters, limericks og Michael 
Strunge jeg mødte det følsomme 
menneske så smukt i ord, og det var spiren 
til at jeg selv begyndte at skrive for både 
terapien, det poetiske og smukke sprog. 

Jeg blev mødt af Lars Thetmark og 
eleverne fra overskolen. 

Det var en enorm glæde at opleve hvor 
engagerede, lyttende og til stede de var. 

Eleverne åbnede virkelig op for et intimt 
rum, hvor vi kunne mærke hinanden og 
slippe en del af det skjold vi går og værner 
os med. 

Jeg følte mig mødt omsorgsfuldt og 
respektfuldt og er taknemmelig for at jeg 
fik muligheden for at stå foran de 
fantastiske unge mennesker. 

Tak! 

 

Om lysten og nysgerrigheden for mine 
digte er til stede se Facebook: 
http://facebook.com/pg/ordforraad/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

der styrker livskræfterne. Eurytmi kursus - 6 

OpslagsTavlen 
Rådgivning for forældre og 
professionelle 

Min rådgivning er en hjælp til dig, der 
ønsker at kunne se dit barn ’indefra og 
ud’  

 

Grete Lyngdorf 

Acting Regional Director, Neufeld 
Institute DK 

Forståelse er kærlighedens andet navn. 
Hvis du ikke forstår, kan du ikke elske. 

Thich Nhat Hanh 

Tidsbestilling på telefon hverdage 8.30 – 
9.00 

For aktuelle kurser se neufeldkurser.dk 

Foredrag kan aftales efter behov 

 

SFO: Verandaen 

Verandaen i SFO-en bliver i skrivende 
stund inddækket for at skabe flere 
tiltrængte kvadratmeter. Det giver plads 
til en større garderobe, et aktivitetsrum 
og et mindre personalerum. 

Inddækningen skulle meget gerne stå 
færdigt, når vi møder efter efterårsferien. 

Forventningen er også, at skolen sammen 
med skoleforeningen snarligt kan 
fremlægge en plan for en mere varig 
løsning for SFOen. 

Hilsener John, Skoleleder 

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 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

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

HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN? Jeg går i 
12. klasse, og jeg har gået her siden 
børnehaven. 

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT På 
Skejby sygehus den 19. marts 1999. 

HVOR BOR DU NU? I Skanderborg med 
mine forældre, to søstre og lillebror, 
foruden en masse bier. 

HVAD ER DIN LIVRET? ”Salatpizza” med 
en stor kold Fanta er altid et hit :) 

DIN YNDLINGSMUSIK? Gulddreng er slet 
ikke værst... ;)  

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD 
OM DIG? At jeg, allerede som to-årig 
mistede lysten til at lave kolbøtter, efter 
at have lavet fire styks baglæns ned ad 
trappen i vores entré.... 

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? 
Jeg kan rigtig godt lide matematik. 

HAR DU EN HOBBY? Inden årsopgaven 
spillede jeg 2. cornet i brassbandet 
”Senex” i Aarhus, men lige nu fylder min 
årsopgave så meget, at jeg har måttet 
tage en pause fra denne hobby...  

HVILKET INSTRUMENT SPILLER DU? 
For tiden spiller jeg kun trompet, men 
ellers spiller jeg også cornet, der er en 
mindre trompet med en blødere klang. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? 
Helt klart det fantastiske sammenhold vi 
har på tværs af klasserne, specielt i 
overskolen. 

HVAD ER DET VÆRSTE? Tempera-
turerne i klasselokalerne falder for hver 
dag, vi nærmer os jul, fordi radiatorerne 
ikke fungerer optimalt, og når folk 
”tilbereder” deres nudler i klasse-
lokalerne. 

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE 
EFTER SKOLEN? At jeg en dag kan starte 
mit eget byggefirma. 

ER DER ANDET, DU HAR LYST AT 
FORTÆLLE? Jeg vil benytte lejligheden 
til at sige tusind tak for den 
opmærksomhed jeg har fået omkring 
min årsopgave fra mange af jer læsere, 
den motiverer mig rigtig meget, så tak 
for det :) 

Gåden: Mørkeleg 

Peter har alle sine handsker i en 
skuffe. Han har to par sorte, og to par 
brune. En mørk decembermorgen, 
lige da Peter skal ud af døren, er 
strømmen gået i hele kvarteret! 
Peter har ingen lommelygte, og må 
finde et par éns handsker i 
fuldstændigt mørke. Han har ikke tid 
til at prøve at mærke forskel på 
højre- og venstrehandsker. Hvor 
mange handsker skal han putte i 
lommen for at være sikker på, at han 
får et par éns handsker med?  

Ekstra-gåde: Hvis du har lyst, kan du tænke 
over, om løsningen ville være den samme, 
hvis Peter kunne mærke forskel på højre- og 
venstrehandsker! 

Løsning sidste uge: Det var 
italieneren, der stjal ubåds-planerne! 
Han er den eneste, der kommer fra et 
land med adgang til havet.  

Vinder forrige uge: Ingen, da flyveren 
ikke udkom. 
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