AntroPost

2018-1

ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE – for mer informasjon, se

http://www.antroposofi.no

The Twelve Holy Nights
Indications given by Rudolf Steiner to
Herbert Hahn. On December 24th the
12 holy nights begin. The 12 holy
nights are symbols for the 12 forces
of the soul that live in us. And so this
indication is valid forever, not only for
the 12 holy nights. On January 1 at
noon we have the Sun as close as
possible to the Earth and that is why
there are just five and half days before and five and a half days later, which is the time of the 12 holy nights. On these
nights, the darkest of the year, we are closest to the Sun’s Spirit and this means
that the Spiritual Sun shining from inside the Earth makes it translucent and illuminates everything from the inside, not as it is afterwards when the Sun illuminates
the Earth from above, from the outside. Rudolf Steiner speaks of Christ in many
different ways throughout his life. For example, he says, «We fail to understand
Christ if we do not recognise him as the cosmic power that completely unites with
us when through questions and inner activity we work our way through to him.»
17.4.1921. https://www.huffingtonpost.com/author/kristina-845

Ellen Keyskolan i Bromsten
liknas ibland med Hogwarts i Harry
Potter. När skolan skymtar fram bakom
träden börjar fotografen vissla på
kompositören John Williams välkända
melodi från Harry Potter. Eldstaden är
tänd och på väggen dansar ljuset från
lågorna till klassisk musik.
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-vasterorts-eget-hogwarts/repqlm!RDDxDIr0dvqrwasBX1KKeg/

Jul i P2 30. desember: Tale Maria Krohn Engvik
For et år siden fant Tale Maria Krohn Engvik nøkkelen inn
til ungdommens verden gjennom snapchatkontoen Helsesista https://helsesista.no. I P2 forteller hun om sin skolegang på steinerskolen i Ålesund, hvordan sårbarhet i egen ungdomstid
har gitt viktig erfaringer. Om hvorfor det er viktig for foreldre
å gi barn tid og rom til å snakke om det som er vanskelig.
Hun forteller også fra sommerleirene på Olsby som har
betydd mye for henne. https://radio.nrk.no/serie/jul-i-p2/MKRV15000817/30-12-2017

100 år siden André Bjerke ble født
Ved siden av å være lyriker, kriminalforfatter, gjendikter
og vitenskapsteoretiker var han en skarp polemiker som
bidro i etterkrigstidens store kulturdebatter. Peter Normann Waages biografi tar for seg alle sider ved Bjerkes
virksomhet, som ofte sto i opposisjon til sin samtid.
624 sider. Boken forventes klar i slutten på april.
https://www.aschehoug.no/nettbutikk/andre-bjerke-i-kampens-glede-aco.html

30.1. André Bjerke og Goethes farvelære –
med særlig vekt på polaritetsideen. Betraktninger, eksperimenter og samtale. Arne Nicolaisen, Jan Henrik
Wold og Morten Eide. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo.
Entré: 70 kr. Arr.: Oslogruppen.

2.2. Markering av André Bjerke 100 år
Medvirkende: Espen Bjerke, Mads Bjerke, Vilde Bjerke,
Cato Schiøtz. Kl 18.00 i Kristensamfunnet, Oscars gt
84, Oslo. Entré: 100 kr. Arr.: ASN og Kristensamfunnet.

13.2. André Bjerke og Oslogruppen
Foredrag: Oddvar Granly. Eurytmi: Vilde Hegland.
Resitasjon og sang: Vilde Bjerke. Kl 19.30 i Josefines
gt 12, Oslo. Entré kr 150/100. Arr.: Oslogruppen.

Steinerskolen Nesodden.

25.1. Det levende språket i
relasjonen mellom lærer og elev
Christian Egge: foredrag og øvelser.
I og med den digitale revolusjonen
reduseres språket mer og mer til rent
intellektuelt informasjonsinnhold og
formidling av tanker og ideer gjennom
skrift på skjerm. Språkets og talens
iboende krefter i lyd, bevegelse, klang,
pauser og så videre går mer og mer
tapt. Å gi denne treningen en kontemplativ dimensjon kan være en hjelp og
inspirasjon. 25.1. kl. 18.00 på Steinerskolen Nesodden. Entrè: Gratis.
http://www.antroposofi.no/kalender/arrangement/trening-av-oppmerksomt-naervaer-i-tale-og-kommunikasjon/

Landbrukskurset - Åtte foredrag
André Bjerke ble født
30.1.1918 på Grefsen i
Oslo og døde 10.1.1985.
Forsiden av den nye
biografien, André Bjerke
I kampens glede, av Peter
Normann Waage. Boken
forventes i slutten av april.

Sjå filmen frå 100-årsjubileet Sogn Jord- og Hagebruksskule
21.-23. september feira skulen 100 år 3 dager. I
filmen kan du sjå mange av høgdepunkta, og bli
kjend med skulen frå alle moglege vinklar (også
frå lufta!). Stor takk til Vg3-elev og filmskapar
Anders Flatlandsmo frå Fylgje Film. Tradisjonen
tru, har me dyktige elevar som bidreg utover det
agronomiske! https://sjh.no/2017/12/25/film-fra-100-arsjubileet/

om idégrunnlaget for biologisk-dynamisk landbruk som Rudolf Steiner
holdt i 1924. Dette
ligger til grunn for
utviklingen av biodynamisk landbruk
og setter landbruket i en helt
sentral posisjon.
Oversettelse Mette
Bjerke, Anne-Lise
Selsjord og Emil
Mohr. Forord av Emil Mohr. Etterord
av Dag Blakkisrud, Biologisk-dynamisk
Forening. 2. opplag, Antropos Forlag
2017. Innbundet. 210 sider med tavletegninger i farger.
http://www.antropos.no/landbrukskurset-1586.html
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Mistelteininnhøsting på Swiss-info sine offisielle nettsider
Rediscovering an ancient medicinal plant. It’s associated with Christmas traditions
and even the ancient Druids but Viscum album, better known as Europe’s most
common mistletoe, has a more practical use: as a treatment for cancer patients.
In fact, the healing power of the plant was already known to doctors around the
time of Hippocrates, in ancient Greece. However, it wasn't until 1917 that cofounder of anthroposophical medicine Ita Wegman first used it in Zurich as a
treatment for cancer, after her colleague Rudolf Steiner had first realised its
cancer-specific healing potential. https://www.swissinfo.ch/eng/mistletoe_rediscovering-an-ancient-medicinal-plant/43738972

Vidarkliniken: Spesialtilbud for deg som bor i Norge
2-3 ukers opphold på Vidar Rehab med henvisning fra lege. Dagrehabilitering i 3
uker med overnatting. Stressrelatert utmattelse/utbrenthet, cancerrehabilitering,
kroniske sykdommer. Målsettingen er å styrke egne helbredende krefter og få
hjelp till mestring av sin sykdom. 2 ulike terapier på hverdagene. Sykepleier gir
råd og undervisning. Kulturbidrag. Kontakt rps@vidarrehab.se for mer informasjon.

How the Nazis Hijacked Nietzsche,
and How It Can Happen to Anybody. If there
was one philosopher the fascists of the mid20th century loved, it was Nietzsche. He was
so adored by them that Hitler gifted Mussolini
the complete works of Nietzsche for his birthday. How Nietzsche was hijacked is a curious
story, and a powerful warning. It begins with his sister, Elizabeth Förster-Nietzsche.
She was reportedly an unintelligent woman; when she asked philosopher Rudolf
Steiner to help her understand her brother’s philosophy. He was forced to give up
after several excruciating attempts to educate her. He sent so far as to write that
she, «lacks any sense for fine, and even for crude, logical distinctions; her thinking
is void of even the least logical consistency; and she lacks any sense of objectivity.»
http://bigthink.com/scotty-hendricks/how-the-nazis-hijacked-nietzsche-and-how-it-can-happen-to-anybody

Det store kjøkkenhagekurset 2018 – oppstart 10. januar
Hvordan planlegge, bygge opp og stelle en kjøkkenhage. Basert på
prinsipper både fra permakultur og økologisk- og biodynamisk hagebruk. Gartneriet, Bygdø kongsgård. Kursansvarlige: Linda Jolly og
Marianne Leisner. Totalt 11 samlinger. Mulig å delta på enkeltkurs.
For hele: 4400 kr / 450 per kurs. Gartneriet, Bygdø kongsgård.
Kontakt: marianne.leisner@norskfolkemuseum.no Se: https://bygdokongsgard.no/kjokkenhagekurset-2018

Oikos – Økologisk Norge søker en prosjektleder i 50-70 % stilling
http://www.oikos.no/aktuelt/oikos-oekologisk-norge-soeker-prosjektleder/

Draumkvedet 7.1.
Tøge Talle og Ole
Henrik Moe i ny musikalsk drakt med
sang, fele, hardingfele, islandsk fidla, lyre og klangplater.
Kl. 19.00 Kristensamfunnet, Oscars gt
84, Oslo. Entré: 200,-. http://www.kristensamfunnet.no/program
Tone Juve synger Draumkvedet 9.1. i Josefines gt 12
kl 19.30. Hun er lærer ved
Steinerskolen i Vestfold, med
folkemusikkutdannelse fra
Høyskolen i Telemark og Ole
Bull akademiet. Entré: 150,-.

Akvarell
Rudolf Steiner.

Cornelius Evensen fremfører Draumkvedet 9.1. kl 19.00 i salen på Gaukom
Ihlevegen 261, Bøverbu, Vestre Toten.
http://gjoviksteinerskole.net/fredagslappen/fredagslappen-uke-50-1

17.1. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30
Preston Barker: Jorden og kjærligheten. Fellesskapsdannelse i mørke tider.
Blod og brorskap, tid og evighet. Entré:
70 kr. Arr.: Vidargruppen.
23.1. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30
Arne Nicolaisen: Den moderne teknologiske utvikling og dens utfordringer.
Entré: 70 kr. Arr.: Oslogruppen.
26.-27.1. Fokhol gård
Biodynamisk fordypningsseminar.
Kapittel 5 i Landbrukskurset. Påmelding:
til Inger Ivarud, ingerivarrud@gmail.com.
Arr: Biologisk-dynamisk Forening.
http://www.biodynamisk.no/?post_type=kalender&p=5190

26.-28.1. Josefines gt 12, Oslo
Seminar med Ulrike Wendt: Eterartene i bevegelse. Arrangør, påmelding
og info: mirjam.humpfer@gmail.com i
samarbeid med Oslogruppen.
http://www.dialogos.no/kalender/

29.1, 5.2 og 12.2. Oscars gt 10
Vitaleurytmi. Eurytmi som stressforebyggende middel. Kursleder: Marianne
Tvedt. Påmeldingsfrist: 22.1. til
marianne.tvedt@vitaleurytmi.no. Les mer:

100 prosent økologisk landbruk kan brødfø ni milliardar menneske

http://www.antroposofi.no/kalender/arrangement/kurs-i-vitaleurytmi-med-marianne-tvedt

på ein berekraftig måte, viss vi reduserer kjøttproduksjon og matsvinn. Hovudbodskapen er at vi ikkje må sjå berre på produksjonen av enkelte avlingar, men
på heile systemet, seier Christian Schader, ein av forskarane bak studien.

3.2. Josefines gt 12, kl 12.00-16.00
Medlemsdag: «Samtaler om Antroposofi». Arr.: Antroposofisk selskap i Norge.

https://framtida.no/2017/11/28/okologisk-mat-kan-gje-nok-mat-til-alle-i-verda

Fra nasjonal arbeiderkamp til global solidaritet, skriver Arne Øgaard
i Agenda Magasins kronikkonkurranse 2017. Norsk velstand er bygget på at vi
eksporterer laks, olje, våpen og annen høyteknologi fra virksomheter hvor arbeiderens timelønn er høy. Samtidig importerer vi elektronikk, klær, mat og mye
annet som er produsert med en svært lav timelønn og ofte i bedrifter hvor både
arbeidsmiljøet og konsekvensene for det ytre miljøet aldri ville blitt godtatt i Norge.
Å opprettholde en slik forskjell i «handelsbalansen» er både usolidarisk og uverdig. En realisering av brorskapsidealet i næringslivet vil kreve internasjonale avtaler, men det vil også hjelpe med økt kontakt og bindende avtaler mellom norske
forbrukerorganisasjoner og produsenter rundt om i verden.
https://agendamagasin.no/debatt/fra-nasjonal-arbeiderkamp-til-global-solidaritet

21.2. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30
Are Thoresen: Der to eller tre er samlet… Entré: 70 kr. Arr.: Vidargruppen.
For flere arrangementer, se Kalender:
http://www.dialogos.no/kalender

Nyhetsdryss? Få ukentlig oppdatering fra bevegelsen. Kontakt: post@dialogos.no
Støtte til AntroPost og Nyhetsdryss
gis til Dialogos’ bankkonto: 1254.05.58327.
https://www.dialogos.no/nyhetsbrev/

Les om samarbeid Antroposofi i Norden
http://nordenantroposofi.com

Medlemskap i Antroposofisk selskap:
Forum Antroposofi 4-2017, Antroposofiska Sällskapet i Sverige https://goo.gl/971Yh2
Anthroposophy Worldwide 12/17

https://static1.squarespace.com/static/564b04ebe4b01a652ab61563/t/5a329825e4966b4841c84c82/1513265202524/AWE2017_12.pdf

http://www.antroposofi.no/medlemskap

ÅPENT ASN-kontor Oscars gt 10, 1. etg
tirsdager kl 13.00-17.00. Hjertelig velkommen!

AntroPost utgis av Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no siden 2006. Redaktør er Sissel Jenseth, Dialogos http://www.dialogos.no.
Tidligere utgaver: https://www.dialogos.no/antropost. Du kan gi tips, melde deg av eller på nyhetsbrevet ved å kontakte antropost@antroposofi.no

