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Stjernekalender fra påske 2022 til påske 2023 
Wolfgang Held: I 2022 eskalerer julekonjunksjonen fra 2020 til  
Merkur og Venus’ påskedans og deretter alle planeters sammen-
komst. Ikke nok med det: Denne samlingen har to fremtredende  
møter med Jupiter. Det er som et kall fra himmelen; å fremskaffe  
vilje til å gjenkjenne kjærligheten. Slik gir stjernekalenderen en  
mulighet til daglig inspiration. https://goetheanum-verlag.ch/produkt/sternkalender-ostern-2022-bis-ostern-2023/  

 
Friskoler sliter med strømregningene 
– Oslo by steinerskole får store ekstrautgifter i vinter. Det kan bli 
flere hundre tusen kroner mer enn de hadde regnet med. Rektor 
Bernard Daub skjønte allerede i høst at det kunne bli stramt. For 
tilskuddet i 2022 er basert på de gjennomsnittlige utgiftene til off-
entlig skole i 2020. Det året var skolene stengt i lange perioder. 
Daub tror de kan tåle strømregningen hvis de slipper kuttet på  
tre millioner kroner i statsstøtten. – Det er blodig urettferdig. Hvordan kan staten 
kutte i tilskuddene midt under en pandemi? https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/friskolene-sliter.-stromregningen-okte-med-500-prosent-1.15823893  
– Steinerskoleforbundet har fått statusrapporter fra 18 av skolene 
Daglig leder i forbundet, Ivar Smit, sier skolene har to til tre ganger høyere strøm-
regninger enn normalt, og at pengene må tas fra andre poster i budsjettene. Han 
tror skolene vil klare å håndtere det, hvis strømprisene går ned og stabiliserer seg.  
https://www.utdanningsnytt.no/fagskoler-friskoler-grunnskole/friskoler-frykter-skyhoye-stromregninger-forer-til-nedbemanning-og-kutt-i-tilbudet/310587 

 
Studentene mest tilfredse med studieprogrammet Steinerhøyskolen 
Rundt 30 000 studenter deltok i høstens undersøkelse til det statlige 
organet Nokut, og som tidligere år er tendensen at studenter ved små, 
spesialiserte høyskoler er mest fornøyde. Steinerhøyskolen gjorde det 
aller best. – Det synes jeg er veldig hyggelig. Og det er ikke uventet,  
for vi har ligget godt an de fleste årene, sier rektor Dagny Ringheim. I 
undersøkelsen ble studentene bedt om å oppgi grad av enighet i utsag-
net «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», på en 
skala fra en til fem. Steinerhøyskolen fikk 4,7. Universitetene glimrer 

 

 

 

med sitt fravær i toppen. Best gjør NMBU det (11. plass), etterfulgt  
av Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo (18. og 20. plass). 
Steinerhøyskolen har campus i Oslo og Andebu (Vidaråsen). De 
hadde i fjor 270 studenter. Som forklaring nevner Ringheim at de er 
en liten høyskole som er tett på studentene. Og har dyktige lærere  

og en fin balanse mellom det teoretiske og praktiske. De kunstneriske fagene gir 
større opplevelse av helhet og sammenheng. Studentene har også hagebruk. 
https://www.forskerforum.no/hvem-har-de-mest-og-minst-fornoyde-studentene-hvem-bruker-mest-tid-pa-studiene-her-er-resultatene-fra-studiebarometeret/ 
 
Det antroposofiske sykehuset Havelhöhe – beste sykehuset i Berlin  
En analyse gjort av German Institute of Service Quality viste 
at Havelhöhe https://www.havelhoehe.de kom på femteplass av 323 syke-
hus i Tyskland og best i Berlin. https://www.n-tv.de/ratgeber/Die-besten-Kliniken-in-Metropolen-article23056086.html 

I fjor angrep The Guardian Havelhöhe for at de behandlet  

 

 
Covid-19-pasienter med ingefær-brystkompresjoner og piller tilført meteorisk støv. 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/ginger-root-and-meteorite-dust-the-steiner-covid-cures-offered-in-germany 
 

 

Rudolf Steiner Die Wiener Jahre  
Martina Maria Sam har gitt ut andre del av biografien om 
Steiner med søkelys på Wien-årene. «I det Rudolf Steiner 
begynner som privatlærer i 1884, knytter han seg til mange 
ulike kretser, han deltar i kunstnerisk-litterære grupper, be-
søker kaféne i Wien, blir kjent med poeter, skuespillere, teo-
loger, journalister, politikere, musikere og teosofer, inkludert 
Johannes Brahms, Victor Adler, Hermann Bahr, Fercher von 
Steinwand og Arthur Schnitzler. Han har også vennskap  
med kvinner som Pauline Specht, poet Marie Eugenie delle  

Grazie, og de senere feministerne Marie Lang og Rosa Mayreder. Fra 1888 og 
utover kan man oppdage tegn på en indre endring hos Rudolf Steiner som utvik- 
let nye interesser «i visuell kunst, teater og mystikk». Utad er dette tydelig i kon-
takter initiert av Friedrich Eckstein og wiener-teosofene. https://goetheanum.co/en/news/new-horizons  

 
 

Attraktivt å eie egen bolig  
også for utviklingshemmede. Eierskap 
og medbestemmelse anses som et vik-
tig premiss for likeverd. – Derfor bør 
man tenke nytt om hvordan utvikle og 
tilby boliger til utviklingshemmede, sier 
SINTEF-forsker Karin Høyland og viser 
løsninger i seks kommuner, deriblant 
Stangemodellen: – Et prosjekt andre 
bør lære av. Løsningen oppstod etter 
initiativ fra foreldre, og Husbanken var 
sentral. Ingen av foreldrene er antropo-
sofer, men Erik Ringnes trekker fram 
betydningen av koblingen mot det 
antroposofiske miljøet, som han mener 
står for både et menneskesyn og et 
fagmiljø som styrker tilbudet.  
https://www.sintef.no/siste-nytt/2022/attraktivt-a-eie-sin-egen-bolig-ogsa-for-utviklingshemmede/ 
 

 
 

Pilotprosjektet «Felles framtid» består 
av 10 leiligheter og fellesarealer. Alle 
leilighetene har egen inngang og ute-
plasser. Les mer i SINTEF-rapporten: 
https://www.sintefbok.no/book/index/1300/likestilt_normalisert_og_inkludert_erfaringer_med_kjoep_av_egen_bolig_for_utviklingshemmede 

 
Ruskin Mill founder  
awarded. Aonghus Gordon 
has been a pioneer in the 
provision of highquality and      

fulfilling educational environments for 
people with disabilities, inspired by the 
teachings of Rudolf Steiner, William 
Morris and John Ruskin. He has a vis-
ion to afford all people the opportunity 
and skills to shape their own future. 
https://www.stroudnewsandjournal.co.uk/news/19823570.ruskin-mill-founder-aonghus-gordon-awarded-obe-new-year-honours-list/  

 

 
 

Over 100 malerier og akvareller  
af den britiske maler J.M.W. Turner er 
utstilt på ARoS, Århus Kunstmuseum. 
Solen var kunstnerens altoverskygg-
ende og mest elskede motiv, men også 
månen, stormvejret, regnbuen, tågen.  
https://www.aros.dk/da/kunst/aktuelle-udstillinger/turner-sun-is-god/  
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Fre 4.3. kl. 19.00, lør 5.3. kl. 16.00, søn 6.3. kl. 15.00, Josefines gt 12 
Martin Goldberg. Univers 
Dikt. J. S. Bachs Goldbergvariasjoner. Medvirkende: Cecilie Barratt-
Due, Martin Goldberg, Veronika Smit. Entré: 200/150 kr. 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/MartinGoldbergUniversPoster.pdf  

 
Utstillingen «Idiol» Ruben Eikebø i LNM galleri, Oslo, 10.2. - 13.3. 
Eikebø jobber med en kombinasjon av figurasjon og abstrak-
sjon, og bruker maleriet til å filtrere tankene sine. Selv ser 
han på abstraksjonen som en metode for å se innover i seg 
selv, mens figurasjonen representerer den verdenen han ob-
serverer rundt seg, og dagens medievirkelighet. Han er bl.a.  

 

 
inspirert av Menneskehetsrepresentanten av Rudolf Steiner og Edith Maryon. Kan-
skje ligger det en antroposofisk holdning i de abstrakte elementene i maleriene. 
https://lnm.no/aktuelt/ruben-eikebo  
 
Oppstart 4. mars, Vital helseklinikk, Waldemar Thranes gt. 5 
Oppreist i deg selv. Kurs i eurytmi-terapeutiske øvelser  
for ryggen din. Fire fredager kl 17.15-18.30. Gir avspenning, smerte-
lindring og mer bevegelighet. Pris: kr 1000,-. Ta med yogamatte og 
teppe. Påmeldingsfrist 26.2. til anneweidner7@gmail.com.  https://eurytmiterapi.com/kurs   
 

 

 

Generasjonsskifte på Fokhol Gård 
Fire pionerer har drevet Fokhol gjennom flere tiår: 
Sigune Ingvaldsen, Morten Ingvaldsen, Inger Ivar- 
rud og Rune Myrseth. I 2015 gikk Sigune og Morten 
ut av Forpakterlaget og ble kårfolk på gården. Nå er 
også Inger og Rune blitt pensjonister. En gruppe  
på syv personer har funnet sammen og tar nå over 
ansvaret for videreutviklingen av gårdsdriften. De  

har tidligere arbeidet på Fokhol i kortere og lengre tid, og har omfattende utdan-
ning og erfaring innen biodynamisk og økologisk jordbruk, pedagogikk, kommuni-
kasjon, eurytmi og mekanikk, for å nevne noe. De har med seg fire barn. https://fokhol.no/ 
 
Vidaråsen landsby søker ny bonde/medarbeider i 100 prosent stilling  
for å videreutvikle gården og styrke den biodynamiske impulsen. Søknadsfrist: 1.4. 
https://sosialterapi.no/wp-content/uploads/Bonde-Vidarasen-frist-1.4.2022.pdf 
 
Betraktning og beskjæring av frukttrær og bærbusker på kongsgården 
26. mars kl 10-15 på Garneriet med Urs Gamper, biodyna-
misk bonde på Rud gård i Vestre Gausdal, med bakgrunn   
fra bl.a. Gartneriet i Goetheanum. Han vil ta for seg grunn-
leggende ferdigheter i biodynamisk fruktdyrking. Det inne-
bærer å kunne betrakte trær og bærbusker for å finne den 
riktige beskjæring og gi dem riktig form. Ta gjerne med  

 

 
saks og sag, eller kjøp i butikken på Gartneriet. Frukttrær beskjæres til forskjellige 
tider, og vi diskuterer beskjæringstidspunkt på kurset! https://bygdokongsgard.no/stell-og-beskjaring-av-frukttrær 
 

 

 

Using cow horns to make wine is a load of bull, Italy 
declares: MPs refuse to recognise 'biodynamic' method used by 
Sting's vineyard which relies on animal parts and astral movements. 
MPs blocked a bill which would have qualified biodynamic wines for 
funding. The method based on the lunar calendar is dismissed by  

some as pseudoscience. Sting produces 150.000 bottles of biodynamic wine a year 
on his Tuscan estate in Italy. https://www.dailymail.co.uk/news/article-10501763/Italian-MPs-refuse-recognise-witchcraft-biodynamic-wine-method-used-Sting.html 

 
Sonett mottok German Sustainability Award 2022      
for sitt fremme av ideelle tiltak innen vannforskning, biologisk 
frøutvikling samt sosialterapi og kunstneriske kulturprosjekter. 
Bedriften er forpliktet til sosial eller samfunnsmessig inklude-
ring. De samarbeider bl a med Camphill-verkstedene i Lehen-
hof for mennesker med spesielle behov. https://www.youtube.com/watch?v=CunfdIKaCbM 
Dens første impuls var omsorg og ansvar for vannet som bær-  

 

 
er av alt levende. Sonett bruker kun fullstendig nedbrytbare råvarer som rene vege-
tabilske såper og mineraler og avstår helt fra petrokjemikalier, genteknologi, nano-
teknologi, mikro-plast og kunstige dufter. https://www.sonett.eu/fileadmin/downloads/Pressemeldungen/DNP_2022.pdf       

 
Annual General Meeting of the Anthroposophical Society 8-10 April 
at the Goetheanum under the motto “Saying yes to the world – shaping society”. 
https://goetheanum.ch/en/news/2022-annual-general-meeting-home-page  
 

Anthroposophy worldwide 1–2/22 https://static.goetheanum.ch/assets/archiv/AWE2022_1-2.pdf   
 

 

 
 

 
21.02. Oscars gt 10, kl 18-19.45 
Kurs Phillip Nortvedt: Rudolf Stei-
ner og de nye mysteriene. Tre man-
dager med start 21.2. Entré: 100,- kon-
tant. Påmelding Phillip m 41631489  
nortvedt400@hotmail.com  
 
23.2. Oscars gt 10, kl 19.30 
Bente Katja Bø: Paul Klees engler. 
Entré: 100 kr. Arr.: Vidargruppen 
 
23.2. er påmeldingsfrist for 
Jordfruktbarhetskurset 2022 
Hvorfor regenerativt jordbruk? Kurset 
retter seg mot bønder, gartnere og 
rådgivere innenfor konvensjonell, 
økologisk og biodynamisk drift. 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Jordfruktbarhetskurset_2022.pdf   

 
1.3. Josefines gt 12, kl 19.30 
Arne Øgaard: Hvordan kan Rudolf 
Steiners ideer om økonomi og sam-
funn bidra til å endre utviklingen i en 
mer rettferdig og bærekraftig retning. 
Hjalmar Hegges bok Frihet, individu-
alitet og samfunn. Påfølgende studie: 
lørdager 5.3., 2.4. og 23.4. kl 11-13. 
https://www.dialogos.no/kalender/  

 
2.3. Oscars gt 10, kl 19.30 
Petar Andonov: Presentasjon av 4 
komponister og fremføring av musi-
kalske eksempler: Chopin, Scriabin, 
Ravel, Debussy. Entré: 150,-.  
Arr.: Vidargruppen 
 
3.3. Steinerskole Nesodden. Kl 19.15-21 
Muligheter og erfaringer med 
eurytmiterapi hos barn og voksne, 
med eurytmiterapeut Bente Katja Bø 
og antroposofisk lege Arne Enge. 
https://www.dialogos.no/kalender/ 
 
9.3. Oscars gt 10, kl 19.30 
Preston Barker: Karma og reinkar-
nasjon. Hvorfor er det nyttig å vite 
hvordan skjebnen strekker seg fra 
jordeliv til jordeliv. Entré: 100 kr.  
Arr.: Vidargruppen 
 
19.3. Josefines gt 12, kl. 11.00-19.00 
Trygve-Olaf og Eike Lindvig: Tarot 
og innvielse. Forståelsen av tarot-
kortene med deres bilder tilhørte den 
egyptiske kulturepoke og mysteriene.  
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Taro-Lindvig-19.3.2022.pdf  
 
26.3. Josefines gt 12, kl 12-16.  
Lørdagseminar: Ordenes utrykk og 
deres mening. Kan forbindelsen mel-
lom ordenes kan være en vei til imagi-
nativ utvidelse av tenkningen. Morten 
Eide, Sissel Jenseth. Entré: kr 300. 
Påmelding 24.3. m 97563875 eller 
jenseth@online.no  
 
Kalender for arrangementer: 
http://www.dialogos.no/kalender 
 

Les om Nordensamarbeidet http://nordenantroposofi.com 
 
Støtte til AntroPost til Dialogos’ konto: 
1254.05.58327. https://www.dialogos.no/nyhetsbrev/  
 

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

 

 


