
Antroposofisk 
selskap og 

Kristensamfunnet i 
Oslo arrangerer 

seminar om esoterisk 
kristendom og 

kristologi fredag 
29/9 og lørdag 30/9 

i Mikaelkirken i 
Oscars gt.84. Dette 
arrangementet er en 

del av Steineruka. 

Program for seminaret: 

Fredag 29/9: 
19.00: Innledning /registrering. Mat: Servering av suppe.   
20.00- 21.15: Erkjennelsens Paulinske aspekt. Foredrag ved Hans 
Kolstad. 

Lørdag 30/9: 
De som ønsker kan delta i Menneskevielsenshandling i kirken kl. 10.00. 
11.00-12.00 : Meditasjon og Kristuserfaring. Foredrag ved Jørgen Braren 
Lauritzen. 
12.00- 12.45: Lunsj. 
12.45-13.15: Kunstneriske innslag: Eurytmi og musikk. Ved Epp Vainu og 
andre. 
13.15-14.15: Arvesynd og nåde. Foredrag ved Cato Schiøtz. 
14.15-14.30 : Kaffepause. 
14.30-15.30:  Kristi oppstandelse i lyset av antroposofien.Foredrag ved 
Daniel Rudklint. 
15.45-16.45: Samtale hvor alle foredragsholderne deltar. 
16.45-17.00: Oppsummering/ avslutning av seminaret. 

KRISTUS´ BETYDNING  
FOR ERKJENNELSEN



Tema for seminaret: 
Steiners skrifter om Kristus utgjør en av de 
bærende grunnbjelkene i Steiners forfatterskap 
og derfor også både i antroposofien og for 
Kristensamfunnet. Med et bilde kan man si at 
de tilsammen danner grunnmuren som hele 
hans verk hviler på. 
Ikke desto mindre er dette aspektet av Steiners 
tenkning fundamentalt underkommunisert i 
dagens Steinerformidling. Samtidig står vi her 
overfor tanker som er sentrale for forståelsen 
av hele vår sivilisasjon og som gjør Steiner til 
kanskje den mest betydningsfulle tenkeren i 
Europas 20. århundre. 
Steiners kristologi slår opp et stort historisk 
panorama fra de enkle folkereligionene, 
mysterietradisjonene, den tidlige greske 
filosofien og frem til Kristus’ budskap og 
videre til dagens åndelige situasjon. 
Et vesentlig perspektiv i dette panoramaet er 
spørsmålet om erkjennelsens betydning sett i 
et åndelig perspektiv. 
Seminaret inviterer til å reflektere over Kristus’ 
betydning og aktualitet for erkjennelsen, både 
i forhold til mysterietradisjonene og gresk 
filosofi. Kanskje enda viktigere er imidlertid 
spørsmålet om hvilken betydning Kristus’ 
fornyelse av erkjennelsesspørsmålet har for oss 
idag. Utfordringen er: Hvorledes blir 
erkjennelsen å forstå hvis den ses i lys av 
Kristus’ evangelium? Svaret vil kunne virke 
provoserende på det moderne mennesket, 
men også gi stoff til besinnelse og ettertanke i 
et gjennommaterialistisk samfunn.  
Hans Kolstad 

Om foredragsholderne: 

Hans Kolstad (født 1952) er norsk filosof og 
statsstipendiat med bakgrunn i europeisk 
kontinentalfilosofi. Han er utdannet i 
Frankrike og Norge og er dr.philos. fra 
Universitetet i Oslo i filosofi (1996). Han har 
utgitt mer enn 25 bøker om forskjellige 
filosofiske og humanistiske emner. Han er 
blant annet tilknyttet Rudolf Steiner University 
College i Oslo. I Norge er han redaktør for 
den første norske utgaven av Platons samlede 
verker (9 bind, 1999-2008, Vidarforlaget). 

Cato Schiøtz, født 1948, er advokat og har 
siden 1978 arbeidet i Advokatfirmaet Schjødt. 
Han har en omfattende prosedyrepraksis og 
har ført ca. 40 saker for Høyesterett. Hans 
advokatpraksis har hatt hovedvekt på saker 
om ytringsfrihet og økokrimsaker. Han har i de 
siste 25 årene vært meget aktiv innenfor den 
antroposofiske bevegelse, hvor han har – og 
har hatt – en rekke sentrale styreverv. Han er i 
dag medlem av Arbeidsledelsen i 
Antroposofisk Selskap. Han har også vært 
svært aktiv som foredragsholder og har skrevet 
en rekke artikler om antroposofiske temaer." 

Jørgen Braren Lauritzen , født 1959 i 
Danmark. Magister i religion og dansk, 
foredragsholder, kursleder, meditasjonslærer 
og psykospirituell terapeut. Har tidligere 
arbeidet i gymnasiet, Rudolf Steiner skolen og 
som høyskolelærer på den alternative 
høyskole Søtoftegård. Har utgitt følgende 
bøker: - Kristusvejen, - Meditationens 
guddommelige kraft, - Thomasevangeliet i 
dybdepsykologisk belysning, - En aften trådte 
Jesus ind i min stue. 
Overordnet arbeider han på å skape en 
moderne kristen spiritualitet for den frie 
individualist. 

Daniel Rudklint, født 1963 i Sverige. 
Utdannet helsepedagog, deretter utdannet til 
prest i Kristensamfunnet ved presteseminaret i 
Stuttgart. Presteviet år 2001, arbeidet i 
menighetene Jarna, Stockholm, Umeå og 
Norrkøping i Sverige og siden desember 2013 
i Oslo. Engasjert i ungdomsarbeide i Norge og 
Finland. Holdt mange foredrag og kurs 
omkring kristologiske temaer i menighetene, 
samt på mange helsepedagogiske 
institusjoner. 

Praktiske opplysninger: 

Pris: 200 ( inkludert måltid ). Betales ved 
starten av seminaret. 

Påmelding sendes til: 
post.kio@kristensamfunnet.no eller til en av 
kontaktpersonene. 
Påmeldingsfrist: 15/9-17. 

Kontaktpersoner: 

Cato Schiøtz : cato.schiotz@schjodt.no  
Tlf: 90599476 
Erik Lund: erik@nesoddeneiendom.no    
Tlf: 45416045 
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