
3 foredrag/seminar med Anders Høier (DK) høsten 2019 
 

 

Anders Høier (DK) har siden 1976 arbejdet på Steinerskoler i bl.a. naturfag, historie, kunsthistorie. 
Aktiv i læreruddannelsen i Danmark og udlandet. Foredrags- og kursusvirksomhed. Anders Høier 
har hatt flere foredrag/seminar i Norge, blant annet våren 2017, og han deltok som vår guide på en 
studietur i Danmark høsten 2018. Han bidro også under Norden i Goetheanum i Sveits, 2015. 

 
HURUMSEMINARET – spirituell naturforståelse. Lørdag 26. oktober 2019 
Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Klokkarstua, HURUM, kl 11.00-19.00 
 
Veje til en spirituel naturforståelse – et møde med Goethes metode i dag 
 

Goethe: «Enhver genstand rigtig anskuet åbner et nyt organ i os».  
Allerede i små naturoplevelser kan menneskets jeg hensætte sig i en undrende tilstand, der kan vise 
en vej fra en subjekt-objekt oplevelse til en oplevelse af det levendes egentlige element: tiden. 
Herfra er der mulighed for, at jegets «punktuelle mig» tilstand kan forvandle sig og komme i 
bevægelse, i en proces, der kan udvikle sig til et erkendelsesøjeblik. 
Foruten Anders Høier er det også foredrag av Hans Kolstad og Nils Faarlund. 
Deltakelse lørdag: 550 kr + varm lunsj 150 kr. Arrangør: Hurumseminaret.  
Påmelding og mer info, se: https://hurumseminaret.no eller Sissel Jenseth, m 975 763 875. 

 
SØNDAGSSEMINAR med Anders Høier. Søndag 27. oktober 2019  
Josefines gt 12, OSLO, kl. 13.00-17.00 
 
De formende kræfter i mennesket og i naturen 
 

Som indledning til temaet vil vi betragte udvalgte helleristninger fra Skandinavien for at opleve 
linien som bevægelsens «spor». Der findes også linier og strømninger i menneskets livskræfter, 
formkraftlegemet! Herfra vil vi søge udad og prøve at ane disse former i det såkaldt 
ætergeografiske område. Det kan føre til en begyndende oplevelse af de fire æterkvaliteters virke 
og deres forhold til det sjælelige i mennesket! Hvordan kan mennesket i dag komme til en jeg-båret 
intuitiv oplevelse af elementernes område i mennesket og i verden. 

13.00: Velkomst. Åpning med foredrag av Anders Høier  
14.00: Spørsmål og samtale  
14.30: Pause med servering 
15.15: Foredrag Anders Høier 
16.15: Avsluttende samtale  
17.00 Slutt 

Deltakelse: 300 kr inkl servering. Arrangør: Oslogruppen og nettverket Vår nordiske arv 
Påmelding innen 25.10. til Sissel Jenseth, m 975 763 875, jenseth@online.no 

 
TIRSDAGSFOREDRAG i Oslogruppen med Anders Høier. Tirsdag 29. oktober 2019  
Josefines gt 12, OSLO, kl. 19.30-21.00 
 
Treheden i enheden i den synlige og usynlige verden  
- om bevidsthed, liv og form 
 

I århundreder har mennesket kunnet finde en tredeling både i naturens verden, i mennesket og i den 
åndelige verden. I naturen kan man søge at opleve, hvordan treheden udgør en enhed, og hvordan 
kræfter virker ind i hinanden. I mennesket kan vi opleve sjælelivet som tre sjælekræfter, som vi 
med vores jeg hele tiden må arbejde på at bringe i harmoni. Også i den usynlige verden, i hier-
arkiernes verden, finder vi en tredeling helt op til treenigheden: Faderen, Sønnen og Hellig-
ånden. Hvordan kan høje åndelige kræfter «skabe ud af ingenting»? Hvorfra udgår fornyende 
kræfter i hele jord- og menneskeudviklingen? Hvordan kan vi som mennesker hjælpe de gode 
skabende åndelige magter?  Entré: 150 kr. Arrangør: Oslogruppen 
 


