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I 2017 er det 90 år siden Christian Smit kom 
til Kristiania fra Stuttgart, presteviet og med en 
egen oversatt versjon av Menneskevielsens han-
dling i kofferten. Dette var Kristensamfunnets 
første knoppskyting utenfor det tyskspråklige 
området.

Denne idealistiske pionerfasen i Oslo, som star-
tet uten fast altersted og med svært små økon-
omiske midler, har gjennom disse 90 årene ut-
viklet seg til en kirke i Oslo, menighetshus med 
kirkerom i Bergen, kirkerom i Trondheim, og 
altersteder i Stavanger, på Hamar og på flere av 
camphillstedene i Norge.

I 2017 feirer vi denne hendelsen over hele landet. 
Vi begynner i Oslo 17.–19. mars, der lederen 
for Kristensamfunnet i verden, Vicke von Behr, 
kommer. Det gjør også Norden-ansvarlige, Gise-
la Thriemer, samt prester, medlemmer og ven-
ner av Kristensamfunnet i Norden og landet 
forøvrig. 

Mange har båret, støttet og arbeidet for at Kristen- 
samfunnet er kommet dit vi er idag. Skal vi bli 
nye 90 år, trenger vi å rette blikket mot fram-

Kristensamfunnet i Norge 90 år 2017

Kristine Høiland

tiden. Vicke von Behr vil i sitt foredrag ta opp 
temaet: «Kristensamfunnet og den åndelige op-
pgave i framtiden». Klimaet for åndelig, spiri-
tuelt arbeid er nå helt annerledes enn tidligere. 
Kirkens tradisjonelle rolle er redusert, menne-
sker har sine egne åndelige opplevelser, samtidig 
som sekulariseringen bidrar til et åpnere klima 
for å snakke om åndelighet, men det finnes også 
en større likegyldighet og manglende interesse 
for temaet. Så hvordan kan vi se for oss Kristens-
amfunnets rolle og den generelle åndelige søken 
i et fremtidsperspektiv? 

Foredraget med Vicke von Behr i Kristensam-
funnet er søndag 19. mars kl. 12.00 i Oslo og 
er åpent for alle interesserte. 

Mandag 20. 
mars kl 18.00 
vil Vicke von 
Behr holde et 
foredrag i Antro- 
posofisk Selskaps 
regi på Berle, 
Prof. Dahls gt 30, 
Oslo. 


