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Ny Steinerskole i Skedsmo

Tur til Goetheanum med Odd Lindbråten 9.-15. april
på den vakreste tiden av året i Arlesheim og Dornachområdet. Odd Lindbråten er
utdannet billedhugger ved Bildhauerschule am Goetheanum og har i en årrekke
studert Rudolf Steiners kunst og arkitektur. Han henviser til Rudolf Steiners motto
for Goetheanumbyggene; «Und der Bau wird mensch», og vi vil i løpet av disse
dagene forsøke å gå i dybden av dette utsagnet. Det blir også dagstur til Frankrike
til Le Corbusiers kapell Notre Dame du Haut. Les om turen og påmelding her:

Utdanningsdirektoratet har gitt godkjenning til å opprette steinerskole på Hellerud i Skedsmo kommune fra høsten for
inntil 200 elever 1.-10. årstrinn. Elevene
som har søkt seg dit, komme fra Hakadal, Grorud og Nittedal. https://romerike.steinerskole.no

https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Goetheanumtur-9.-15.4.2019.pdf

Lørdagsseminar 9.2. med Odd Lindbråten: «Å forstå overgangen fra det første
til det andre Goetheanum.» Kapellet i Ronchamp blir også belyst. Kl 11.00-15.30 i
Josefines gt 12. Entré: kr 300. Lunsj inngår. Påmelding innen 5.2. jenseth@online.no.

Hva må til for å skape en livskraftig framtid?
Nicanor Perlas deltok i høst på et seminar om Framtidens forutsetninger. Et hovedspørsmål var om vi kan forme en økonomi som er god både for miljø og mennesker.
Utviklingen av kunstig intelligens skjer
nå i et forrykende tempo. Noen frykter
hva som kan skje når datamaskinen i
økende grad begynner å kunne programmere seg selv og også hva som
kan skje når vi sammenkobler maskiner med menneskets hjerne. Som forbrukere blir vi overvåket gjennom alt
vi etterlater av elektroniske spor; på
apper, nettsøk og sosiale medier.
Perlas var opptatt av det nye 5G nettet og den sterke strålingen dette vil føre med seg. To presserende spørsmål er;
hvordan få en demokratisk styring av den teknologiske utviklingen, og hvordan få
en mer rettferdig fordeling av de materielle godene? https://www.cultura.no/arkiv/pengevirke/framtidens-forutsetninger

Parzival i ny oversettelse – en utviklingsroman av dimensjoner
Man kan lure på om Rudolf Steiner var bevisst de omfattende sammenhengene
da han anbefalte et studium av Wolfram von Eschenbachs Parzival i steinerskolenes 2. videregående klasse. Dette er middelalderromanen som forener ånd og
materie så vel som individ og samfunn. Den forvandler den ytterste nød og fortvilelse til forsoning og frelse, og den leder heltens søken i verdens fjerneste
kroker til den dypeste forståelse av eget sjeleliv. Jakob Kvalvaag har oversatt
Wilhelm Stapels tyske prosagjengivelse. Den blå boken inneholder selve Parzivalfortellingen (400,- kr), den røde boken har kommentarer og forklaringer (350,- kr).

Se del 2 av Waldorf-100-filmen
som handler om det personlige møtet,
engasjement og inkludering. Filmen er
fra Oakland, en jødisk-arabisk barnehage, Parzival School, SEKEM i Egypt.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=vDFmUwA3_jE

Les om feiringen som i Norge:
http://www.steinerskole.no/waldorf-100/

https://www.folkeskolen.dk/648573/felix-tegning-om-ordblindhed-kommer-paa-10000-muleposer

Felix sin tegning om ordblindhed
kommer på 10.000 handlenett. Felix
Theodor Simonsen fra 6. klasse på
Rudolf Steinerskolen i København vant.
https://www.youtube.com/watch?v=cQu7AmgsXUg

http://www.steinerskole.no/2018/11/parzival-i-ny-oversettelse

11.-12. januar, Josefines gate 12, Oslo

Seminar om det tregrente menneske og dets betydning,
pedagogisk, medisinsk, sosialt. Med Ted Warren, Geir Hågvar og Jan
Eilif Guettler. Samtale om tematikken. Fre: 18.00-21.00. Lør: 10.4015.30. Seminaret er åpent for alle interesserte. Deltagelse: kr. 100,-.
Lørdag kl. 9.00: Klassetime i Oscars gt 10 for medlemmer av Den frie
høyskole for åndsvitenskap. Arr.: Pedagogisk seksjon og seksjonskretsene for medisin/landbruk og sosialvitenskap, Oslogruppen.
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA293/English/RSP1966/19190828a01.html

https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Seminar-11.-og-12.-januar-2019.pdf

Prosjekt for å utvikle et alternativt skolediplom
Steinerskoleforbundet i Norge, forbundene i Sverige, Storbritania,
Danmark og Finland, samt Crossfields Institute, har med støtte fra
ERASMUS+ etter tre år endelig avsluttet prosjektet. Elaine Holt
takkes for en lang og iherdig innsats. Les boken Educating for a
Creative Future. https://acts.cloud/?fbclid=IwAR39kdamR-6mkYipkdA8Vrw8E_1lh4LfuwsTjFtrQi05NACesv5SNwK1Ofg

En verden av konstruksjoner
Handlingsbasert arkitekturundervisning
med Alf Howlid. Et ungdommelig møte
med byggekunst. Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? De sterke kreftene som er virksomme i alle bygninger, kan vi ikke se.
https://steinerbladet.no/article/en-verden-av-konstruksjoner/

Steinerbladets artikkelarkiv
Her kan du lese artikler fra Steinerskolen og Steinerbladet siden 3-2012.
https://steinerbladet.no/arkiv/
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Marius Wahl Gran vernissage Albin Upp 9. jan

6.01. Oscars gt 84, Mikaelskirken, kl 19.00

To reiser til Nordland gjorde et varig inntrykk og dannet
en klangbunn til en serie malerier. Det var særlig en
opplevelse av direkte fare og hjelpeløshet som ledet til
malerisk handling. MEMBRAN-utstillingen varer til 20.1.
og består av malerier og to lydverk som delvis baserer
seg på lydopptak gjort ved Engabreen og Saltkällan.

Draumkvedet med Tøge Talle og Ole
Henrik Moe, i ny musikalsk drakt og på
sognedialekt. Entré: 200,-.

https://www.kristensamfunnet.no/program

22.1. Josefines gt 12, Kl 19.30
https://www.facebook.com/events/578446369280856

https://albinupp.no/project/marius-wahl-gran/

Tonesetting av André Bjerke-dikt har gitt Marcus Paus varige mén
Det begynte med en forelskelse. 20 år etter er 11 sanger utgitt med Julie Kleive
og Joachim Kwetzinsky. Arbeid med diktene har vært med
Paus i 20 år. I begynnelsen var de nære forbindelser. Paus’
halvbrors halvsøster er Vilde Bjerke, André Bjerkes yngste
datter. Bjerke var dermed en del av hans oppvekst, og halvsøsknenes felles mor; Hennie Moan var en voksenperson
som foret ham med gaver av typen Bjerkes oversettelser av
antroposofisk barnelitteratur. – André Bjerke var et navn som bare var der. Men
den voksne, lyriske siden av hans forfatterskap slo ikke ned i meg før jeg selv
var begynt å skrive.
http://www.ballade.no/sak/tonesetting-av-andre-bjerke-dikt-har-gitt-marcus-paus-varige-men

26. januar søsterkirkene på Granavollen

Elever i 7. klasse Rudolf Steinerskolen i Oslo
synger Draumkvedet i Nikolaikirken på Hadeland. Før
fremføringen er det omvisning for foreldre, søsken og
andre interessert i de gamle husene på Granavollen,
med fortelling om stedets og de to kirkenes historie,
fra kl 15.00 og cirka en time. Konserten i kirken varer fra kl 16.30-17.00.
https://no.wikipedia.org/wiki/Søsterkirkene_på_Gran

Oslo Business for Peace visit to SEKEM
Dr Ibrahim Abouleish, a 2012 Oslo Business for Peace Award
Honouree. SEKEM takes a holistic approach to sustainable development in Egypt, working toward a future where social structures reflect human dignity and all economic activity is conducted in accordance with ecological and ethical principles. Spanning agriculture, health, education and textiles. «I had a vision of
a threefold project that would allow me to contribute to community-building. The desert was like the canvas of a painting, but without a frame.»
Dr Abouleish (1937-2017). http://www.businessforpeace.com/4422-2/

Knut Dannevig: Nordmennenes åndelige naturmisjon – hvordan kan den
forstås? Hvordan kan den etterstrebes?
Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
23.1. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30

Preston Barker: Mikaelsk handling i
et nytt århundre. Antroposofi og steinerpedagogikk: Utviklingens dilemmaer.
Entre: 100 kr. Arr.: Vidargruppen.
25.-26.1. Fokhol, Stange

Fordypningsseminar til årstemaet:
Landbruksøkonomi – mellom gårdsindividualitet og verdensøkonomi. Biodynamisk landbruk som kilde til relasjoner og
en kilde til verdiskaping. Arr.: BdF
https://www.biodynamisk.no/uncategorized/fordypningsseminar-pa-fokhol-25-26-januar-2019/

25.-27.1. Seminar i Oscars gt 10, Oslo

Vesens- og selverkjennelse gjennom
meditasjon med Markus Buchmann
og Mirjam Humpfer.
Samspillet mellom konstitusjonelle, fysiologiske
og sjelelig-åndelige
egenskaper danner det
vesentlige grunnlaget
som Rudolf Steiner bygger sine pedagogiske, medisinske og spirituelle ideer på.
Fredag kl 17-20, lørdag kl 10-12.30 og
14-17, søndag kl 10-13. Seminaravgift:
1500 kr/1000 (student). Påmelding innen
20.1.19 til m.humpfer@posteo.de
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Seminar-25.-27.1.2019-vesensleddene-Buchmann.pdf

NRK: Rudolf Steiner. Biodynamisk vin
og mat er populært. Men hva betyr det at noe er
biodynamisk produsert? Og hva er forskjellen på
økologisk og biodynamisk? Andreas Wahl finner
svaret i nedgravde kuhorn og dyreskaller.
https://www.nrk.no/skole/?page=search&program=Folkeopplysningen&mediaId=23449

Stiftelsen Kore i samarbeid med Vitenparken
Begge stiftelsene jobber med formidling av forskning på mat,
landbruk og miljø. – Målet med samarbeidet er at kunnskap
om mat, matproduksjon og matkvalitet skal bli tilgjengelig for
enda flere, sier Elise Matilde Lund, daglig leder Stiftelsen Kore.
http://www.kore.no/blogg/kore-inngar-samarbeid-med-vitenparken-campus-as/

Solhatt økologisk hagebruk: Maria Thuns Såkalender 2019 (kr 150,-)
Oversatt av Foreningen for biodynamisk jordbruk i Dk og BdF i Norge. https://solhatt.no

Oskar Borgman Hansen (20.10.1924 – 4.11.2018) «What is the
meaning of life?» he asked himself from an early age. He discovered
Rudolf Steiner’s Philosophy of Freedom. Se minneord i AWE, side 19.
https://static1.squarespace.com/static/564b04ebe4b01a652ab61563/t/5c1226511ae6cf13325dce23/1544693352304/AWE2018_12.pdf

29.1. Josefines gt 12, Kl 19.30

Arne Nicolaisen: Vi har kommet på
den andre siden av vannskillet. Hva gjør
vi med det? Hvordan formidle antroposofiske impulser til offentligheten og
virkeliggjøre dem i våre institusjoner.
Entré: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
12.2. Josefines gt 12, Kl 19.30

Morten Eide: Forholdet mellom vitenskap og moral. André Bjerke engasjerte seg sterkt i moralske spørsmål i
tiden. Likevel regnet han som sitt viktigste arbeid, lik Goethe, et rent vitenskapelig felt; arbeidet med fargene.
Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
Les om samarbeidet Norden

http://nordenantroposofi.com

For flere arrangementer, se Kalender:
http://www.dialogos.no/kalender

En route to Dornach, visited the Nordic countries
Jan Baker-Finch, General Secretary, Australia, and Sue Simpson, GS, New Zealand. Our impulse was to meet the general secretaries and where possible their
councils and other initiatives in their environment. While there is something familiar
in the Swedish and Norwegian languages, Finish flowed over us like beautiful but
incomprehensible music. We felt lucky that everyone we met spoke English! Last
stop Oslo where we visited the training college and two anthroposophical houses.
https://www.anthroposophy.org.nz/2018/12/23/general-secretary-report-dec-2018

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/

Medlemskap i Antroposofisk selskap:
http://www.antroposofi.no/medlemskap

ÅPENT ASN-kontor Oscars gt 10, 1. etg
AnthroposophyWorldwide 12/2018, General Anthroposophical Society:

tirsdager kl 13.00-17.00. Hjertelig velkommen!

https://trackcmp.net/redir?actid=89454894&url=aHR0cHM6Ly9kYXNnb2V0aGVhbnVtZGlnaXRhbC5zcXVhcmVzcGFjZS5jb20vcy9BV0UyMDE4XzEyLnBkZg%3D%3D&e=zI7bCHh9Z8A1rTs36Mu%2FDKkdOYs11u9G1XGj9bmUmeI%3D
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