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Skisse tegnet av Rudolf Steiner under et
foredrag. http://www.rsarchive.org
Les intervju med Steiner i Norge:

http://www.antroposofi.no/antroposofisk_selskap/markering_2008

Skärgårdseurytmi
Eurytmi för massorna, av massorna.
Iniö, Finland 2006. http://www.youtube.com/watch?v=4mDvb4EBKXc

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Norske_intervjuer_med_Rudolf_Steiner_1921.pdf

Da doktor Steiner kom til Norge 1908
I 2008 er det 100 år siden Rudolf Steiners første opphold i Norge. Rudolf
Steiner besøkte Norge i alt åtte ganger fra 1908 til 1923. Kristianialosjens
formann, Richard Eriksen, ble tidlig klar over at Steiner brakte noe helt nytt, og
som sterkt avvek fra den rådende indisk-betonte retning i Teosofisk Samfunn.
Forfatterinnen Ingeborg Møller, som i 1907 hadde vært på en teosofisk
kongress i England, ivret hun for at Richard Eriksen skulle reise til Tyskland for
å bli kjent med Rudolf Steiner, noe han gjorde samme år. Etter å ha hørte 14
foredrag av Steiner, kom Eriksen hjem og skrev en begeistret rapport i
Teosofisk Tidsskrift og som vakte interesse i Norden. Skandinavisk Seksjon
inviterte Rudolf Steiner til en nordisk foredragsreise våren 1908 fra 28. mars til
8. april. I løpet av disse dagene holdt Steiner 20 foredrag, hvorav tre i
Kristiania den 4. og 5. april. Det eneste offentlige foredraget fant sted i
Turnhallen ”Johannesevangeliet i teosofiens lys”, og det ble opptakten til at
Steiner kom tilbake til Norges allerede 7. juli samme år og holdt en stor
foredragsrekke over: ”Johannesevangeliet i tilknytning til teosofien”, samt 15
medlemsforedrag på Nordstrand Middelskole, som senere ble ervervet for å
huse Rudolf Steiner-skolen på Nordstrand. http://oslogruppen.no/Steiner_i_Norge.html
Se oversikt over alle foredragene i Norge: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/CS_Rudolf_Steiners_foredrag_i_Norge.pdf

FORUM BERLE Innføringskurs i antroposofi vinteren 2008

Our lesson of eurythmie
http://www.youtube.com/watch?v=hqXSgP1Sh5M

Eurytmi i Steinerskolen
http://www.youtube.com/watch?v=JGgvY0I2wP4&NR=1

Intervju med Cato Schiøtz

24.01, Cato Schiøtz:
Innledende foredrag om Rudolf Steiner og antroposofien i det 21. århundre.
31.01, Arve Mathisen: Antroposofi og pedagogikk.
Postmodernitet og kunnskapssamfunn – hva med Steinerskolen?
07.02, Emil Mohr: Antroposofi og økologi – mat og miljø.
14.02, Cato Schiøtz: Antroposofien i norsk kulturliv.
28.02, Dag Aslaksrud:
Rudolf Steiners bidrag til en forståelse av den moderne arkitektur.
06.03, Anette Bender: Antroposofi og medisin:
Barns utvikling – helse og sykdom i antroposofisk perspektiv.
13.03, Sven-Åke Lorentsson:
Det moderne menneskes forhold til religion. Hvor står antroposofien?
27.03, Markus Lindholm:
Rudolf Steiner og naturvitenskapen – et konfliktfylt kjærlighetsforhold.

Rudolf Steiners livsverk har i liten grad
vunnet gehør i offentligheten, sier Cato
Schiøtz. – Å være advokat er et
interessant og viktig yrke, men jeg vil
heller oppfattes som en representant
for den antroposofiske bevegelse, og
en som bidro til å styrke den.
– Spesielt her Rudolf Steiners foredrag
om arvesynd og nåde gjorde et så
sterkt inntrykk på meg, at jeg må
snakke om «før» og «etter». En annen
ting hos Steiner som har betydd mye,
er hans syn på bevissthetsutvikling.
At evolusjon ikke bare har en biologisk
del, men også en sjelelig side: Hvordan
menneskets bevissthet har gått fra en
uklar mytisk bevissthet, som sto i
direkte kontakt med det oversanselige,
for deretter å bli snevret inn – til
mennesket mistet denne kontakten.

http://www.antroposofi.no/aktuelt/artikkel/artikler/forum_berle_innfoeringskurs_i_antroposofi_vinteren_2008/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=5b06e014ac

http://www.altnett.no/Magasinet/9260

2008 markerer 100 år med antroposofisk virke i Norge. I den forbindelse
arrangerer Forum Berle innføringskurs 8 kvelder i samarbeid med
Steinerskolenes Foreldreforbund. Foredragene vil belyse hvordan
antroposofien kan være en impuls til kulturfornyelse i det 21. århundre.
Alle foredragene holdes på Berle, kl 19.30, Professor Dahls gt. 30.
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Biografikurs holdes
11.-12. og 25.-26. april 2008
Biografi betyr livs-skrift. Den synliggjør hvor unike og like vi mennesker
er. Kurset går over to helger og er
basert på Bernard Lievegoed’s teori
og gruppearbeid. Hver og en tar
utgangspunkt i sitt eget liv og sin
livssituasjon. Oppgavene vil være
nøkler til nye opplevelser som gir nytt
lys til hendelser i ditt liv. Påmelding.
Sted: Majorstuhuset i Oslo.
”For å se virkeligheten klarere, må man
vende seg bort fra det man har vennet seg
til å betrakte som virkeligheten.” Platon
http://www.terapirom.com/biografi_files/Bio08.pdf

Syvårsrytmene i livsløpet
Bernard Lievegoed (1905-1992) arbeidet
fram en metode og kunnskap om det
menneskelige livsløp, kalt biografisk terapi.
www.bernardlievegoed.nl

Bernard Lievegoeds livsløp
I sitt 85. år ble Bernard Lievegoed
intervjuet om sin oppvekst og sitt liv
med antroposofien i boken
«Genom nålsögat». Her forteller han
åpent om de vanskeligheter og
motgang som han møtte, samtidig
som han redegjør for hvordan hans
indre biografi var avgjørende for den
ytre. Lievegoed arbeidet ut fra sin
egen overbevisning og våget å sette i
gang der hvor andre antroposofer var
skeptiske. Les om hele Bernard
Lievegoeds 87 årige livsløp her.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Bernard_Lievegoed.pdf

I følge Steiner kan vi dele livsløpet i
tre hovedfaser på 21 år, som igjen
deles inn i 3x7 år. Fra 21 til 42 år
utformes følelses-/fornemmelsessjelen, forstands- og gemyttsjelen, og
bevissthetssjelen. I tiden fra 42 til 63
år oppstår to muligheter: en oppadstigende eller en nedadgående linje.
Fra 35-årsalderen begynner livskreftene å trekke seg tilbake, og ved
42 år blir dette tydelig i det ytre. Da
blir det spørsmål om en frigjort
åndssubstans kan begynne å stige
opp av det forfallende legeme, eller
om ånden vil gå kjødets vei og bli
oppslukt av de hendøende biologiske
prosesser. Først i denne livsperiode
har man helt overtatt ansvaret for
egen utvikling. Selvoppdragelse og
individuell skolering blir avgjørende.
Oddvar Granly

http://libra.antropos.no/OG_Syvaarsrytmene.html

KALENDEREN
15.-16. februar 2008

Veier til et menneskeverdig samfunn
Hindringer og muligheter i lys av den
sosiale tregrening. Med Knut Dannevig,
Trygve Sund, Svein Berglund og Geir
Hågvar. Sted: Berle, Oslo.
Arrangør: Oslogruppen i ASN.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Tregreningsseminar_0208.pdf

7.-8. mars 2008

Naturbegrepet og dets historie
Platon, Aristoteles, Goethe, Steiner.
Seminar med Joachim Daniel.
Foredragene holdes på tysk uten
oversettelse.
Sted: Vidargruppen, Oscarsgate 10.
Arrangør: ASN, The School of Nature.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Seminar_JDaniel_08.pdf

Frihetens mysterium
10. februar 2008 kl. 10-17 på Berle
Seminar med Jesaiah Ben-Aharon
som vil aktualisere motiver fra Rudolf
Steiners «Frihetens filosofi».
Påmelding snarest til rigmor61@online.no
http://www.antroposofi.no/aktuelt/artikkel/artikler/frihetens_mysterium_seminar_med_jesaiah_ben_aharon_paa_berle/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=25fb11a049

Folkehøyskole søker fremtiden
25. august 2008 begynner et kurs for
sosiale entreprenører i Järna (S). YIP
www.yip.se (The International Youth
Initiative Program) er rettet mot ungdom
fra 18 til 25 år og gir kurs om hvordan du
kan virkeliggjøre dine idéer og skape
sosial endring. Påmelding innen 31. mai.
http://www.antroposofi.no/aktuelt/artikkel/artikler/folkehoeyskolen_for_ungdom_som_soeker_fremtidens_loesninger/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=f90f770fd9

http://www.terapirom.com/biografi_files/Bio08.pdhttp://www.terapirom.com/biografi_files/Bio08.pdf

Bustadhus i Svetlana.
Nordmenn bygde
veggane, russarane
bygde taket. Det passa
ikkje heilt i hop med
det same...
Camphill Svetlana
er den einaste
antroposofiske
landsbyen for
funksjonshemma i
Russland.
www.camphillsvetlana.org

Økologisk byggeskikk i Russland
Stiftinga BRO vil fremme økologisk byggeskikk i Russland. Den tradisjonelle
trearkitekturen på landsbygda forfall i sovjettida, og det finst knapt ein god
handverkar igjen. Difor har BRO starta halmhusbyggekurs i Rysjkova.
Russland har ingen tradisjonar for halmhusbygging. Dette har sivilarkitekt Rolf
Jacobsen i GAIA Tjøme tenkt å gjere noko med. Formgjevaren Christophe
Pinck legg siste hand på det eine vindauget i gjestehuset. Han er opphavleg
frå Tyskland, og jobbar til liks med Jacobsen for GAIA Arkitekter. – Vi betaler
for å vere med å jobbe, ler han, og er i Russland for første gong. Dei får ei
praktisk innføring i halmhusbygging, men samstundes eit lite innblikk i russisk
kultur. Det er flott, tykkjer han. I går var han på Svetlana og planta ut selleri.
På andre sida av elva ligg nemleg den einaste Camphill-landsbyen i Russland.
Det norske engasjementet starta nettopp her for ti år sida, med bygging av
bustadhus i halm. http://www.arkitektnytt.no/page/page/preview/10831/news-4-2055.html

Et skoleprosjekt av Kjell Helge Johansen.
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article2061689.ece

Fra hånd til ånd!
Å innføre smie som fag i barne- og
ungdomskolen. Prosjektet tar sikte på å
gi innføring i enkel smikunst som alle
elever og lærere kan tilegne seg.
Uken søkes gjennomført i forbindelse
med en uke hvor det marked og annen
profilert virksomhet både utad og innad.
http://www.rotvoll.no/ilmarinen

Planlagte besøk 2008
Steinerskolen på Ås
Steinerskolen på Skjold
Steinerskolen på Fosen
Steinerskolen i Karlshamn
Framskolen på Fosen
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http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/ASN_arrangementsbrosjyre_01.pdf

Jon Almås demonstrere eurytmi

Under Steiners opphold i Norge sommeren 1909, bodde han hos familien Reitan.

Steiner med aktiv møtevirksomhet i Prof. Dahls gt 17
Leiegården ligger i en gammel have bak en høy mur og tilhørte Ole og Livy
Reitan. De var siden 1890-årene medlemmer av Teosofisk Samfunn, og
vinteren 1907 reiste Ole Reitan til en av Dr. Steiners foredragsserier i
Tyskland. Han ble straks tatt opp i Rudolf Steiners indre esoteriske kretser og
skrev hjem at ”nu var han også i paradis!” Da Rudolf Steiner i 1908 introduserte antroposofien i Norge, var Ole
Reitan aktivt med. Og under sitt opphold
i Kristiania sommeren 1909 bodde
Steiner i Prof. Dahls gt. 17 i leiligheten i
1.etg. I Reitanfamilien verserer fortsatt
en historie fra den gang, at Steiner
våket om natten og hjalp familien med å
fjerne ”bitungen”, et kuttekledd vesen
(gjenferd) som plaget barna i familien.
Leiegården til Ole og Livy Reitan
rommet flere større og mindre leiligheter
som fortrinnsvis var bebodd av antropoProf. Dahls gt. 17. http://www.pd17.net/beboere.html
sofer, mens vilkår nr. 2 var at vedkommende skulle spille et instrument. I huset vanket mange mennesker, og her
foregikk et erkjennelseskultisk arbeide, de såkalte F.M.-møtene og MD
(Misraim-Dienst). Sammen med Richard Eriksen, Marta Steinsvik og Helga
Geelmuyden ble Reitan valgt ut til "vokter" (Aufseher) for den kultiske
avdelingen, og hos ham ble røkelseskar og andre effekter for seremoniene
oppbevart. Den 19. juni 1910 ble det første gruppemøtet i Norge holdt med 10
personer. Her meddelte Dr. Steiner at logen i Kristiania skulle få rettighet som
selvstendig loge, hvilken han ga navnet St.Olaf. I denne leiegården ble også
den sammenkomsten holdt, hvor man besluttet å stifte Vidarlosjen. På enkelte
av møtene kunne det være tilstede over 70 mennesker. Ole Reitan var tidligere yrkesfotograf, og han tok en rekke interessante bilder av Rudolf Steiner.
Kilde: Terje Christensen. Les også i LIBRA: "Fra antroposofiens første tid i Norge":
Rudolf Steiner og den nye åndsimpuls http://libra.antropos.no/TC_Antroposofi_i_Norge-2.html Arbeide og strid - Det
nye selskap. http://libra.antropos.no/TC_Antroposofi_i_Norge-3.html

”En kulturimpuls slår rot” i Norge – utkommer i april
I forbindelse med 100 års markeringen utkommer «En kulturimpuls slår rot»
skrevet av Terje Christensen. Boken omhandler antroposofiens historie i Norge
og kommer i april på Antropos Forlag http://www.antropos.no. Utgiver er
Antroposofisk Selskap. Mens boken «Antroposofien i Norden. Fem land i samarbeide» kommer senere i år. Red. Oddvar Granly og Oskar Borgman Hansen.

I Nytt på nytt i NRK 28.01.2008 ble Jon
Almås utfordret etter at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har tullet
med PISA-undersøkelsen og mente
elevene kanskje burde finne opp sine
egne tall, eller danse matematiske
ligninger? Da sier Linn Skåber "...men
det kan jo du, Jon, for du har gått på
Steinerskolen! Du har gjort eurytmi!" Og
så gjør Jon Almås en demonstrasjon av
eurytmi, se det korte videoinnslaget:
http://steinerskolen.no/forbundet/arkiv/imagen/2008-01-28_eurytmi_nytt_paa_nytt.wmv

Mange kjendiser har gått på Steinerskolen i Norge og i verden, se oversikt:
http://www.diewaldorfs.waldorf.net/listengl.html

“Eurytmi” av Hugo Frank Wathne
Skulpturen "Eurytmi" fra 1990 står i
gjestehavna i Sandnes og er en gave
fra A/S Betong Sandnes. Høyde 7,5 m.
Kunstneren sier om verket: "Eurytmi er
en bevegelseskunst som antroposofen
Rudolf Steiner står bak. Det dreier seg
om en rytmisk synliggjøring av tale og
sang, ord og musikk. For meg har det
dreid seg om en synliggjøring av tanker
og indre følelser. Jeg har alltid vært
opptatt av samspillet mellom dansen,
musikken og ordet; å gi kreftene i dette
samspillet en skulpturell form og
helhet.” http://www.betong.no/prosjekter/euryt.html
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Nicanor Perlas kommer til
100 års markeringen
16.-18. oktober 2008
Nicanor Perlas regnes som en av
de fremste lederne for vår tids
folkebevegelser i den tredje
verden. I 2003 mottok han den
alternative nobelprisen ”Right
Livelihood Award”. Og han gjestet
Norge i 2004 og holdt flere foredrag, bl.a på den internasjonale ungdomskonferansen på Foldsæ i Fyresdal. http://vtb.no/visartikkel.php?id=1994
Til daglig er Nicanor Perlas president for ”Center for Alternative
Development Initiative” http://www.cadi.ph på Filippinene. Han har stor tiltro til
enkeltmenneskets potensial som aktiv deltager i samfunnsutviklingen og dets
mulighet til å gripe styrende inn i globaliseringens krefter. På den annen side
er han opptatt av hvordan menneskets identitet påvirkes av den raske
utviklingen innen felt som genteknologi, nanoteknologi og kunstig intelligens,
hvor et mål synes å være å skape en slags effektive og kontrollerbare
halvmennesker, eller halvmaskinelle ”silikonvesener”. Som motkraft mot denne
utviklingen, trenger mennesket en dypere etisk og spirituell respondering.
I sin tale i den svenske Riksdagen ved utdelingen av ”Right Livelihood
Award” avsluttet Perlas med følgende ord: «Kjære venner, vi ser at i oss har vi
noe som Empire-Cyborg Matrix ikke har og aldri vil kunne ta ifra oss. Nemlig
den uovervinnelige verden av kreativ åndskraft. Med denne indre kraft vil vi
sammen kunne realisere det ‹umulige›, stoppe forfallet og skape en ny verden.
Ikke noe annet forventes av oss enn at vi virkelig øver oss i menneskelighet.
Ikke noe annet forventes enn at vi henter ut det beste i oss selv. Da kan vi
kanskje klare den vanskelige reisen og gi håp til den nye sivilisasjonen, et
verdig liv for vår planet og for menneskene.» http://www.globenet3.org
http://tb.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20031218/KOMMENTAROGDEBATT/112180148/1048/ytringer

Fra Nicanor Perlas arbeid på Filippinene og ellers i verden kan nevnes
hans innsats for jordbruket og omleggingen fra kjemisk intensivt landbruk til
økologisk og biodynamisk produksjon; dessuten oppbyggingen av et
mikrokredittsystem gjennom en nyetablert bank som skaffer bønder tilgang til
små lån. Nicanor Perlas har gitt ut flere bøker; mest kjent er vel ”Shaping
Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding”, og han er en
ettertraktet foredragsholder. Se kronikk av Regine Andersen 16.12.04
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article932077.ece

Sentrum Scene samlingspunkt
16.-18. oktober 2008
En større 100 års markering finner sted i
anledning Rudolf Steiners første Norgesbesøk i 1908 - og dermed begynnelsen på
det antroposofiske arbeidet i Norge.
http://www.antroposofi.no/antroposofisk_selskap/markering_2008

Fredag 17.10 vil BOREASensemblet holde en eurytmiforestilling på Sentrum
Scene http://www.rockefeller.no/event.html#5 kalt ”Kvinnestemmer & Konsonans”, og
lørdag 18.10 vil det være en festaften på Sentrum Scene. Tinken Laurantzon
er kunstnerisk ansvarlig for denne. Det vil holdes flere foredag, og Nicanor
Perlas er en av gjesteforedragsholderne bl.a. fredag kveld. Under markeringen
holdes og Mikaelistevne ”Apokalypsen og vår tid” med Mechthild Oltmann på
Berle og Felleslærerstevnet 16.-18. oktober.

En spirituelle byggetanke fikk sin begynnelse i Norge 1908
19. – 20. september 2008 Foredrag m/lysbilder av Roland Halfen på Berle
Roland Halfen tar utgangspunkt i året 1908 og utviklingen av det første
Goetheanum-bygget, som i en viss forstan fikk sin begynnelse i Norge: Dette
skjedde da Mieta Waller http://wiki.anthroposophie.net/Mieta_Waller, en nær medarbeider av
Rudolf Steiner, nettopp i Kristiania for hundre år siden, stilte spørsmålet etter
et “bygg for antroposofiens ord”. Studenten E. A. K. Stockmeyer fikk i 1908
som svar, konkrete angivelser av Rudolf Steiner til en tempelmodell, mens
rederidatteren Mieta Waller tilbød Marie von Sivers de nødvendige finansielle
midlene til virkelig å bygge et slikt «tempel for Rudolf Steiners ord».

KALENDEREN
7.-8. mars 2008

Naturbegrepet og dets historie
Platon - Aristoteles - Goethe - Steiner
Med ordene ‹kunst›, ‹mytos› og ‹Gud›
henvises mennesket til et rike som nå
ligger i mørke for dets bevissthet. Vi vet
egentlig ikke lenger hva som er ment
med dette. En desto større utfordring
idag utgjør derfor Goethes krav til
vitenskapen om å ta kunsten til forbilde.
NB: Foredragene holdes på tysk uten
oversettelse! Sted: Vidargruppen,
Oscarsgate 10.
Arrangør: ASN, The School of Nature.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Seminar_JDaniel_08.pdf

11. – 12. april 2008

Årsmøte Antroposofisk Selskap
med åpne kveldsarrangementer
Årsmøtet tar utgangspunkt i at det er
100 år siden det antroposofiske
arbeidet startet opp i Norge, og det
markerer begivenheten med foredrag,
aktuelle bokpresentasjoner og
kunstneriske bidrag. Som motiv settes
Rudolf Steiners ord ved grunnleggelsen
av det norske landsselskapet 17. mai
1923: … antroposofiens skjebne vil
gjerne samtidig være kristendommens
skjebne … La vår vei til det åndelige
gjennom antroposofi samtidig være
veien til Kristus gjennom ånden!
Sted: Berle, Prof. Dahlsgt. 30, Oslo.
Kveldsarrangementene fredag og
lørdag er offentlige (entré kr. 120 / 70).
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/ASN_arrangementsbrosjyre_01.pdf

Kan någon annan få Ditt
hjärta om Du skulle dö?
Man kan fråga sig vilka konsekvenser
transplantation kan ha, både för givare
och mottagare, i ett större perspektiv,
med tanke på reinkarnation, eterkropp
och liknande. Hvilken betydelse har det
för livspanorama eller återblick som
infinner sig i samband med dödsögonblicket? Ursula Flatters, läkare Vidarkliniken, Bjarne Edberg, präst Kristensamfundet i Järna, Walter Liebendörfer
biolog, naturvetare och lärare på Rudolf
Steinerseminariet, gir svar på dessa
frågor. http://www.antroposofi.org/nujarna/organtr.htm

Timen
Hva er antroposofi?
Hør Frode Barkved som gjest i P4
Timen sendt 23. februar 2008. Han blir
intervjuet av Gerd Johansen. Sendingen er en reprise fra august 2007.
Hør hele intervjuet på P4-nettradio:
http://www.p4.no/player/player.aspx?channel=&type=program&id=111638

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/ASN_arrangementsbrosjyre_01.pdf
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http://www.mennesketiverden.no

One minute art of 45 minutes
Brian Wolfe a teacher at the Davis
Waldorf School in California in 45
minutes action with some chalk,
compressed into one minute! Music by
Brian, filmed by: Erron Evans.
http://www.youtube.com/watch?v=oBAi29Fy6yg

Steinerskolens kor og Coro Misto skapte musikalsk høytidsstund i Jeløy kirke.

Mektig Rolf Jacobsen-kantate i Moss
Rolf Jacobsen var én av Norges fremste lyrikere, og syv av hans dikt kunne
høres i Jeløy kirke 18. april – urfremførte av to kor, orkester og solister.
Marilena Zlatanou er dirigent for koret ved Steinerskolen i Moss, og hun har
tonsatt «Men vi lever». Koret består av elever fra 10. trinn og oppover. I tillegg
deltok Coro Misto fra Nesodden og unge musikere i Vivaldi-orkesteret med
base ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. http://www.moss-avis.no/article/20080419/KULTUR/691165676/#
Rudolf Steinerskolen i Moss feiret sitt 30-årsjubileum i 2007. Arne Øgaard
forteller hvordan skolen startet i Rygge på det opprørsglade 70-tallet. Mange
foreldre var skuffet etter det de satt igjen med etter 7, 10 eller 12 år med
pultsitting, og mange hadde lest "Jonas" og artikler av Jens Bjørneboe.
http://www.moss-avis.no/article/20071214/AKTUELLKOMMENTAR/76770826/1021

Steinerskolen i Ålesund feiret 20 år med Odysseen
I forbindelse med 20 års feiringen ble Odysseen vist på Parken Kulturhus 18.
april i år. Stykket er omskrevet til barneteater og ble fremført av alle skolens
elever, lærere og foresatte var med. http://www.steinerskolen.no/nyheter/2008-04-22_aalesund.pdf

Hellviktangen ligger ved Bunnefjorden og har en flott offentlig badestrand.

Steiner-boybanden Stenhøjen
En hidtil ukendt video af steinerboybanden Stenhøjens Band.
Starring Kasper Lysemose og Martin
Schwartz. Tekst af Martin Schwartz.
http://www.youtube.com/watch?v=_RJY117FKTo

Validus viderefører Helios
Validus har inngått avtale med bostyret
i Helios-konkursen om å videreføre
driften av Helios http://www.helios.no. Validus
overtar ansvar for alle ansatte, varelager og distribusjon gjennom det
nystartede selskapet Helios Engros as.
Validus overtar også merkenavnet
Helios. Styret i Helios Jordbruks- og
Naturprodukter og i Helios Distribusjon
AS begjærte oppbud 25. april 2008.
http://dt.no/article/20080427/NYHET/668926483/1063/NYHET

Bente Westergaard byr på økologisk mat på Hellviktangen
Legg søndagsturen til Kunstkaféen på Hellviktangen http://www.hellviktangen.no
som har åpent hver søndag kl 12.00-18.00 året rundt. ”Grønn Gourmet” byr på
økologisk lunsj, søndagsmiddag, vegetarmat og kaker. Til Hellviktangen
kommer du med Nesoddbåten http://www.nbds.no, og du følger hovedveien for å ta
til venstre i første kryss på blåmerket Kyststi. Det er ca 40 minutters tur til
Hellviktange, og du kommer forbi Oksval og Ursvik brygge. Eller du kan ta
buss nr. 611/621 til Hellvik. Se også http://www.oslofjorden.org og http://www.hellviktangen.com.

Alternativ Mat AS har kjøpt innmaten av
firmaet Helios og forhandler nå med en
svensk og en dansk aktør om et evt.
oppkjøp. www.raumnes.no/artikkel.asp?Artid=158230

Speltbrødsalget har eksplodert
Men ekspertene mener spelthysteriet er
tull. http://www.dn.no/d2/mat/article1394550.ece
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KALENDEREN
Oslo: 30.-31. mai 2008

«Jeget imøte» – arbeidsmotiver i
Høyskolen for åndsvitenskap

Nicolas Joly har mer enn 20 års erfaring fra biodynamisk jordbruk på Ch. de la Rocheaux-Moines i Savennières i Loire. http://www.aperitif.no/index.db2?id=34249

Vinglasset er grønt for alle
Vinmonopolet satser på økologisk vin i mainyhetene. Men hva er «øko-viner»?
Det er to hovedretninger; økologisk druedyrking og biodynamisk druedyrking.
Det biologiskdynamisk landbruket bygger på Rudolf Steiners «antroposofi» fra
1924, og her bruker man spesielle sprøyte- og kompostpreparater som er
produsert med utgangspunkt i mineraler, gjødsel, kjente helseplanter og
organer fra husdyr. I tillegg kommer et syn på at alt i naturen er i svingninger, i
faser. Naturen må høstes når fasene, spesielt månefasene, er riktige. En biodynamisk vindyrker vil aldri høste når månen er i en ugunstig fase, uansett om
druene er modne. Det som forener de to retningene, er at man ser på naturen
som en helhet, at alt henger sammen med alt, som betyr nei til kjemiske
sprøytemidler og kunstgjødsling. http://dinmat.adressa.no/content/view/full/10579 Bare ca 2 %
av verdens vin produseres biodynamisk, og det tok lang tid før den var
implementert i andre deler av landbruket, til tross for at vin måles mot kvalitet –
kvalitet er jo et overordnet mål for all biodynamisk tenking. Les mer om
biodynamisk vindyrking her: http://www.biodynamisk.no/aktuelt.

Helgestevnet 30.-31. mai presenterer
noen motiver fra den siste esoteriske
impulsen som Steiner fremsatte før han
gikk bort i 1925, “Den frie høyskole for
åndsvitenskap”. I dag har spørsmålet
om «jegets gåte» en eksistensiell betydning, og antroposofien tar utgangspunkt i dette. Seminaret er med Frode
Barkved, Hannes Weigert og Harald
Haakstad. Åpent for alle interesserte.
Sted: Vidargruppen, Oscarsgt 10, Oslo
Arrangør: Antroposofisk Selskap Norge
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/program_jeget_imoete.pdf

Järna: 23.-27. juni 2008

Vetenskapsfestivalen 2008:
Organiserer hjernen hjernen?
Hjerneforskning og menneskebildet er
temaet for årets vitenskapsfestival.
Deltagere er bl.a. Trond Skaftnesmo
(N) og Matti Bergström (SF).
Sted: Kulturhuset i Järna, Sverige
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Vetenskapsfestival_08Final.pdf

Island: 11.-18. juli

Aristoteles og Platon sine
verker på norsk
Aristoteles Politikk foreligger for første
gang i sin helhet på norsk. Verket kan
leses som en polemikk mot Platons
Staten. Der hvor Platon gjerne former
sine modeller til organiseringen av
bystaten ut fra et idealt grunnlag,
baserer Aristoteles seg på empiriske studier og erfaring fra mer enn 150
greske bystater. Aristoteles Politikk http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=8279900330 og
Platons samlede verker bind I–IX http://vidarforlaget.no/catalog/product_info.php?products_id=333 .

Hva slags kunnskap har kunnskapsministeren?
Slik spør Godi Keller og Frode Barkved i et debattinnlegg i Dagbladet. – For
det er åpenbart ikke kunnskap som styrer. Først ble skolestarten senket. Deretter ble dataskjermen lansert i barnehagen, og nå er det skole for 5-åringer.
Politikere henter neppe slike ideer fra mennesker med innsikt i barns utvikling.
En toåringen lærer kolossalt mye, men annerledes enn åtteåringen. Og
læringen foregår på en helt annen arena. Det lille barnet lærer noe så
komplisert som morsmålet gjennom etterligning og ikke gjennom teori. Vi
forklarer ikke preposisjonsbruken. Hos det lille barnet er tenkningen ennå ikke
klar og begrepsfiksert, men snarere bilderik og fantasifull. Indre bevegelighet
er uløselig knyttet til fysisk bevegelighet. At barn beveger seg mye har derfor
en dobbel betydning: det hjelper barnet til å erobre kroppen og det er fundamentet for all læring. http://www.dagbladet.no/kultur/2008/05/23/536013.html

Frykter VG-kritikken gjør elevene utrygge
Marit Slagsvold opplever Steinerskolen som trygg for hennes og ektemannen
Jonas Gahr Støres barn. Hun mener det vil være synd hvis kritikken skremmer
bort elever. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=519953

En reise i din egen biografi – se http://www.terapirom.com/biografi_files/Bio08.pdf
13.-14 juni er det workshop om biografiarbeid i Oslo. Mange vier sitt liv til å
realisere ulike forestillinger – i stedet for å være seg selv. Workshopen berører
perioden fra 0 til 21 år. Sted: Majorstua, Oslo. Gunn E. Frøseth, gestaltterapeut, og Annette Aanerud, kunstterapeut. Påmelding: gunnef@broadpark.no

ICELAND 2008: Internasjonal
ungdomskonferanse
Er du mellom 18 og 28 år? Da er du
velkommen til ungdomskonferanse i
Europas «yngste» land med et av
verdens største arealer av uberørt
natur! http://island.youthconference.org
Järna: 25.-31. juli

ATT SKAPA FRAMTID: Nordisk
sommerkonferanse i Järna 2008
Hvor er menneskeheten på vei?
Goetheanumstyret og representanter
for svensk offentlighet vil utveksle
erfaringer under årets nordiske
antroposofiske sommerkonferanse i
Järna. http://attskapaframtid.jarnafestivalen.se/index.php?id=4

Klangen av Sankt Hans
Tiden og årsløpet i forbindelse med St.
Hans – gjennom klang og natur. Med
Gunhild von Kries og Christine Morf, fra
Berlin, i et samarbeid mellom Novalisgruppa i Ås, Dverg-akademiet, Kristensamfunnet og Ingrid Fløtten, Vardø.
Se oversikt: http://www.baldron.com/kurs-no.html
13.-19. juni 2008
Seminar i Vardø/Kirkenes. Påmelding:
Ingrid Fløtten ingrid.flotten@combitel.no
Fredag 20. juni 2008
Kristensamfunnet i Oslo, Oscarsgt. 84.
21.-22. juni og 24. juni
Foredrag i Frogn Kirke, Ås/Nesodden.

Mandag 23. juni, St. Hans
I hagen til Gørild Beatrice på Hvitsten.
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”Vi trenger barnehage. Vi trenger barnehage!”
Allerede ved åpningen av den første Waldorfskolen i Stuttgart i 1919 snakket
Rudolf Steiner om hvor viktige de første syv årene av livet er. Han mente at en
barnehage ville være til stor hjelp for foreldrene i oppdragelsen, og han bad
lærerne ved Waldorfskolen om å holde av et rom til dette. Men det var ikke
mulig. Steiner fortsatte å snakke om nødvendigheten av en barnehage, og
etter et besøk i en klasse i 1920 hørte man ham si: ”Vi trenger barnehage. Vi
trenger barnehage!” Nok en gang spurte han lærerne om å frigi et rom. Men
nei. Lærerne forstod ikke nødvendigheten av dette. Rudolf Steiner gikk da til
Elisabeth Grunelius. Som 19-åring hadde hun kommet til Dornach i 1914 for å
delta i byggingen av det første Goetheanum. Etter det hadde utdannet hun seg
ved Pestalozzi-Froebel Seminaret i Berlin før hun kom til Waldorfskolen i
Stuttgart. Rudolf Steiner traff henne langfredag i 1920 for å be henne ta ansvar
for å starte en barnehagegruppe fra påske til september. Elisabeth har beskrevet dette øyeblikket slik: Jeg hadde avsluttet min utdannelse og var sikker
på at jeg ikke ville jobbe videre med barn. Jeg ønsket å studere medisin. Og
jeg svarte Rudolf Steiner; “Jeg må tenke over det”, mens jeg stod og så ned.
Men også han ble stående. Da jeg så opp, ble jeg perpleks over at han fortsatt
stod der. Og jeg tenkte, at vel, hvis Rudolf Steiner er der og kan hjelpe, så
kanskje kan jeg holde det ut. Så jeg svarte at ”hvis du står bak meg i dette
arbeidet, så kan jeg.” Uken etter var hun i gang, men det var ingen ideell
begynnelse. 20 barn deltok, og de måtte benytte et av skolens klasserom på
ettermiddagen. Det var kun pulter og en svart tavle. Hennes eneste veiledning
var Steiners ord om at meditasjon skulle danne grunnlaget for livet i
barnehagen. Først i 1924 tok Herbert Hahn, en av skolens lærere, initiativ til at
det ble bygget en barnehage på skolens grunn. Denne stod ferdig i 1926.
http://www.iaswece.org/waldorf_education/articles_and_resources/The_First_Waldorf_Kindergarten.aspx

Vida del Kinder Waldorf i Chile
Se fra barnehagehverdagen i Escuela
Waldorf Valle del Elqui, Pisco, Chile.
http://www.youtube.com/watch?v=CgyA0rYI9_8

Wergelands Samlede Skrifter
Nasjonalbiblioteket har i anledning av
200-årsjubileet http://www.wergeland2008.no
for dikterens fødsel digitalisert Henrik
Wergelands Samlede Skrifter.
http://www.nb.no/super/wergeland

Det berømte Campbellerslaget
utspilte seg i Kristiania vinteren 1838
etter at
Henrik Wergeland hadde skrevet
dramaet Campbellerne, som fikk dårlig
mottakelse. Til neste forestillingen
skrev han prologen "For første gang",
som skildrer den forunderlige stemning
som ledsager alle de øyeblikk i livet da
noe skjer for første gang. Følg også
Wergelands livsløype i Oslo:
http://www.wergeland2008.no/Articlelist.aspx?m=118&amid=611

http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2483781.ece

Se Henrik Wergelands egne tegninger:
http://www.wergeland2008.no/ArticleImgDetail.aspx?m=6&catid=8

Se foto fra Sommerfuglen Steinerbarnehage http://www.adressa.no/tjenester/bildeserier/article881583.ece

Barnas eventyrhus ligger på Havstein i Trondheim
Steinerbarnehagen stod ferdig 2007 og har eget eventyrrom, tårn, tornerosehekk, glassmalerier og underlige underjordiske ganger. Arkitekturen er resultat
av lang erfaring og nøye planlegging. Hovedmålet er å gi barna trygge og
estetisk vakre omgivelser som inspirerer til lek, både inne og ute. Barn ønsker
å være der de voksne er, og avdelingene minner om hjem med store kjøkken.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article881532.ece

AntroPost http://www.antroposofi.no/nyhetsbrev utgis av Antroposofisk Selskap i Norge http://www.antroposofi.no
Redaktør er Sissel Jenseth. Du kan gi tips eller melde deg av eller på nyhetsbrevet ved å kontakte antropost@antroposofi.no

Nils Christie om Rudolf Steiner
I forbindelse med festforestillingen i anledning
100 år antroposofisk virke i Norge, vil Nils
Christie hilse til forsamlingen lørdag 18. oktober.
I 2000 var han en av bidragsyterne til boka
Fascinasjon og forargelse. Rudolf Steiner og
antroposofien sett utenfra.
http://www .antropos.no/product_info.php?cPath=38 &products_id=546&osCsid=c12e66 f5b036206cbf3b419eb433315e

Her forteller han om da den førstefødte begynte
på Steinerskolen. Det var i hovedsak en antihandling. For det kunne vel ikke være verre enn
Nils Christie, professor i
den vanlige skolen. Men vi kom hastig i tvil. Vi
kriminologi ved Universiteleste i skolens skrifter og fikk det ikke bare godt.
tet i Oslo, fylte 80 år i år.
Her var ord og setninger som hos mesteren.
Men så kom foreldremøtene, og det ble slutt med at bare den ene skulle møte
opp. Og så kom barna hjem med beretninger om dagens hendelser. Og så
kom det brev hjem om barnet, små observasjoner, fint sett. På barnets side.
Og så ble det markeder og hendelser, og alt det uforglemmelig fine som
preger en blomstrende Steinerskole. Men ikke alt var bare fint. Om læreren
passet til barnet og barnet til læreren, så var alt fryd og gammen. Men om de
ikke passet sammen. Da kom barnet i en svakere situasjon enn i det vanlige
skolesystemet. http://folk.uio.no/christie//dokumenter/steiner.htm

I dag er Nils Chistie på krigsstigen mot PISA-undersøkinga
– Det er PISA som dumpar, ikkje den norske skulen. PISA er ei undersøking
basert på korleis ekspertar innanfor OECD, den internasjonale organisasjonen
for økonomisk samarbeid og utvikling, vil ha skulen. Dette er nesten fullstendig
oversett i den offentlege debatten. Christie viser til verdigrunnlaget i
læreplanen for den norske skulen. – Noreg vil ha alle med i undervisninga.
Den enkelte skal realisera seg sjølv, det skal fostrast til det å vera menneske.
Ein viktig del av læringa er å ta vare på mangfaldet i klassen. Men skal alle
med, kan det gå seinare med læringa av både Pytagoras og grammatikk. Til
gjengjeld lærer ein noko anna. http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=43186&del=uniforum

Rådhusplassen 20. september
høstmarked, kunst og stands
Åtte Steinerskoler i Østlandsregionen
er med på å arrangere Høstmarked på
Rådhusplassen. Det planlegges kunstinstallasjoner, stands, restaurant,
kunstneriske innslag og aktiviteter for
for barn. I tillegg blir det salgsboder
med produkter fra biodynamisk jordbruk, camphill, med flere. Vil du bidra,
kontakt prosjektleder Marit Vigerust Marit.vigerust@broadpark.no tlf. 99457053.

KALENDEREN
16.-18. oktober 2008

FELLESSTEVNE 2008 +
Markeringen = sant
– For første gang (i Norgeshistorien)
arrangeres et slikt Fellesstevne med så
mange aktører. En unik hendelse! sier
generalsekretær Frode Barkved i ASN.
Fellestevnet er åpent for pedagoger,
foreldre og andre interesserte. Ved
skolestart i høst vil invitasjonen også
deles ut til foreldrene via alle elevene
og barnehagebarn. De som står bak
Fellesstevne 2008 er Steinerbarnehageforbundet, Steinerskolenes
Foreldreforbund (SFF), Steinerskoleforbundet, Rudolf Steinerskolen i Oslo
og Antroposofisk Selskap i Norge.
Last ned invitasjonen her:
http://www.rsio.no/Resources/Fellesstevne2008.pdf

Fyresdalseminaret 2008:
29.-31. august i Foldsæ, Telemark
Doors to Dialogue - Postmodernism,
Spirituality and Anthroposophy.
Rudolf Steinerhøyskolen og Antroposofisk Selskap. Fordypningsseminar
31.8.-1.9. med Yeshayahu Ben-Aharon.
Påmelding snarest til Rigmor Haugen
Jensen rigmor61@online.no.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/doors_to_dialogue_norsk_ny_01.pdf

2.-6.august 2008

Verdensbarnehagestevne i USA
i Pine Hill Mowing Schools, Wilton, New
Hampshire. Temaet er "Den første 7årsperioden som helhet". Bidragsytere
er: Michaela Glöckler, lege, Goetheanum, Johanna Steegmans, lege, USA,
Renate Long Breipohl, lærer Australia.
http://www.iaswece.org/index.aspx

Mennesket i verden – verden i mennesket – på nett
Nettstedet www.mennesketiverden.no er etablert for å samle all informasjon
om 100 års markeringen. Her vil det legges ut informasjon om de forskjellige
aktivitetene, billettsalg mm. Redaktør er Harald Haakstad h-haakst@online.no.

“Kjøp ei ku”-kampanjen
http://freearth.org/webflyerkukjoppotutory20_3_081side.pdf

Naturen er en åpen bok Seminar 25.-27. juli, Aukrust Gard & Urteri, Lom

Natur og menneske hos Henrik Wergeland & Olav Aukrust
Fredag 25. juli Aukrust Salatbord. 16.30 Prolog Morten Jostad: ”Veslebrunens
tale”. Geir Uthaug: Om naturen hos Henrik Wergeland, Erik Bystad: Om
naturen hos Olav Aukrust. 20.00 Dikterne taler Poesikveld v/Eline
H.Wendelbo, Morten Jostad og Harald Romsåshagen. Fingermat/vin.
Laurdag 26. juli. 11.00 “Det er min Sjæl en frydfull Trang” – wergelandsk
vandring med allsang, ledet av Morten Jostad. 13.00 Blomstervandring i
Aukrusts rike, ved Ola Aukrust. 16.30 “Den har ei Sjæl som ikke tror,/ Naturen
er en aaben Bog” Samtale ledet av Morten Jostad. 20.00. Vill aktion på
Aukrust - ”Brennevin og bibel” med Aukrust og Wergeland. Fingermat /vin.
Sundag 27. Juli 11.00 Wergeland/Aukrust-messe i Lom stavkyrkje. 13.00
Epilog på Aukrust: ”Et godt Aar for Norge”. http://www.aukrust-nordgard.no/hoved.php?sideid=9

Senioruke Solborg 25.-31. aug.
En hyggelig ferieuke i naturskjønne
omgivelser på Asbjørnsen og Moe Hus
Seminarsenter http://www.seminarsenter.no på
Jevnaker. Sang- og bokkveld, hobbykvelder, massasje og utflukter. Pris kr
3000. Alle får eget rom. Kost og losji
inkludert. Påmelding inne 18. juli,
tlf 32 13 30 58, seminarsenter@camphill.no
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Rådhusplassen lørdag
20. september kl 12-16
- Marked
- Aktiviteter for barn
- Servering
- Kunstneriske oppvisninger
- Stands (hele uke 38)
- Kunstinstallasjon (hele uke 38)
Virksomheter inspirert av Rudolf Steiners ideer vil stå på stand på Rådhusplassen lørdag 20. september. Det vil være kunstinstallasjon og høstmarked
med salg av varer, restaurant, dukketeater, St. Mikael-spill, aktiviteter for
barn og kunstneriske innslag fra undervisningen på steinerskolene. Både
elever og pedagoger deltar, dessuten Camphill-landsbyer, biodynamiske
gårder og andre antroposofiske virksomheter. http://www.mennesketiverden.no
Benytt anledningen og møt opp på Rådhusplassen denne lørdagen!

http://www.youtube.com/watch?v=m2uqnTyQItM

”The Waldorf Promise”
Eric Stacey made a documentary film
about one method of teaching that is,
according to one expert, "The best kept
secret in America".
He
drove coast to coast filming teachers
using the Waldorf methods in U.S. public
schools. The result was CINE Golden
Eagle Award for "The Waldorf Promise".
h ttp ://www.landfallprods.com/TWP-Synop.h tml

http://www.youtube.com/watch?v=dBv7CIsEytk

"HIBIKInoMURA" Japan
Se introduksjonsvideo fra
Antroposophical Community
HIBIKInoMURA, Hokkaido, Japan
http://www.hibikinomura.org/hibiki/english.pdf

kvinnestemmer & konsonans
De er sju, de er kvinner og eurytmister, som lar et utvalg av etterkrigstidens
kvinnelige poeter komme til uttrykk i bevegelser, ord og toner på Sentrum
Scene fredag 17. oktober. Første del – kvinnestemmer – er en sammenhengende sekvens med dikt til temaet kjærlighet, bundet sammen med nyere
musikk. Annen del – konsonans – er en konsert av J. S. Bach for obo, fiolin
og kammerorkester. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/kvinnestemmer-konsonans_ny.pdf
Arrangementet inngår i Fellesstevnet http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fellesstevnet_Brosjyre_2008.pdf. og
først vil Nicanor Perlas http://no.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Perlas holde et foredrag om
”Antroposofi som individuell og kulturell utviklingskraft”. Billetter (kr 250/125):
http://www.sentrumscene.no/sc171008.html

BILLETTER til arrangementene http://www.mennesketiverden.no på Sentrum Scene
http://www.sentrumscene.no kjøpes på http://www.billettservice.no. Søk på “Mennesket i verden”

Tidligere
Blondie-bassist
med populær
Steinerbiografi
Gary Lachman
http://en .wikipedia.org/wiki/Gary_Valen tine_Lachman

ga i fjor ut boken
Rudolf Steiner – An
Introduction to His
Life and Work, på Penguin. Dette får
John Lanigan til å ”tunes into Rudolf
Steiner thanks to Gary Lachman.”
http://www.philosophynow.org/issue68/68lanigan.htm Om boken
skriver forlaget: ”Works on Steiner are
often dense and "insider" in tone, further
deterring the curious. No popular
biography, written by a sympathetic but
critical outsider, has been available.”
http://us .penguing roup.com/n f/Book/BookDis play/0,,9 781585425433, 00.html?s tr SrchSq l=Rudolf +Steine r+–+An +Int roduction +to+H is +Li fe+and+Wo rk/Rudolf_ Steiner_Ga ry_Lachman
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Norske forfattere og antroposofien

Litteraturhuset i Wergelandsveien 29, Oslo http://www.litteraturhuset.no

Litteraturhuset tirsdag 14. oktober kl. 19.30
I Norge er det spesielt mange skjønnlitterære
forfattere som har knyttet an til antroposofien på
forskjellige måter, for eksempel André Bjerke og
Jens Bjørneboe. I foredraget redegjør Cato
Schiøtz for denne spesielle understrømmen i
norsk litteratur. Replikk ved tidligere medredaktør
i Arken og Dagbladet-journalist Peter Normann
Waage. «Amalie Skram» foredragssal, 2. etasje.
Gratis. Arrangør: Antroposofisk Selskap i Norge,
Antropos Forlag og Forum Berle
http://www.litteraturhuset.no/program/2008/10/omlitteraturogantroposofi.html

”Antroposofien i Norden”

19.-20. september 2008

Antroposofi og kunst
r

Boken omhandler Rudolf Steiners besøk i Danmark,
Sverige, Norge og Finland, og det gis flere øyenvitneskildringer. Boken tar videre for seg hvordan det
antroposofiske samarbeide utviklet seg over landegrensene, og vi får høre om Antroposofins väg på
Island, Nordiska antroposofiska sommarmöten, 30 år
Nordiskt waldorflärarmöte, Biodynamisk odling, Utviklingen av antroposofisk helsepedagogikk og medisin i
Norden, Fra det nordiske bidrag til utvikling av arkitektoniske og sosiale former og Från vaner och aser till
den eteriske Kristus - ett forsök att förstå vart världen är på väg. Redaktører er
Oddvar Granly og Oskar Borgman Hansen. Antropos Forlag, 2008.
http://www.antropos.no/product_info.php?products_id=864&osCsid=eecb590572cc2e8d016c7f3dd593898e

Antroposofernas antroposof
Frans Carlgren er en av bidragsyterne
i ”Antroposofien i Norden”. Han er
mannen bak en rekke antropofiske
bøker, og ”Den antroposofiska kunskapsvägen” ligger i sin helhet på nett
http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/skolningsvaegen/frans_carlgren/foerord/

I et dybdeintervju forteller Carlgren
åpenhjertig om sitt liv og sine tabber.
http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/frans_carlgren_intervju

Den tyske kunsthistorikeren Roland
Halfen holder et foredragsseminar med
lysbilder om Rudolf Steiners arkitektoniske impuls, med hovedvekt på
Goetheanumbyggene i Dornach
(Sveits). Halfen vil også behandle noen
spørsmål i tilknytning til Steiners
kunstbegrep. Berle, Prof. Dahlsgt. 30.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Antroposofi_og_kunst.pdf

16.-18. oktober 2008

FELLESSTEVNET 2008
Fellestevnet er åpent for pedagoger,
foreldre og andre interesserte. Arrangør
er Steinerbarnehageforbundet,
Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF),
Steinerskole-forbundet, Rudolf Steinerskolen i Oslo og Antroposofisk Selskap i
Norge. Last ned invitasjonen her:
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fellesstevnet_Brosjyre_2008.pdf.

Påmeldingsfrist: 15. september 2008.
Fellesstevnet2008@rsio.no

Sentrum Scene lør 18. okt kl 10.00

Mennesket og samfunn i
spillet om det globale miljøet

Til første
skoledag
med hest
og vogn

Nicanor Perlas (CADI), Helene Bank
(ATTAC), Christian Egge (forfatter), Ida

Førsteklassingene i
Steinerskolene
er integrert i
barnehagene
for å få en myk
overgang til
skolen. Dette
skoleåret pleier
de så å lage kjepphester som de rir på første dagen til den "ordentlige"
Steinerskolen. – Slik er praksisen, men ettersom det er et stykke mellom
barnehagen og skolen, tenkte vi det var greit å bruke ordentlig hest. Så ble det
litt ekstra stas for de yngste elevene, sier Inger Johanne Syversen, ved
Steinerskolen Eidsvoll på Eidsvoll Verk. http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3727587.ece

Pris: Kr 200/100

Mistrivsel i offentlig skole
Til de tre steinerskolene i Sør-Trøndelag kommer det to grupper elever: Først
og fremst barn som har foreldre som er genuint interessert i Steinerskolen.
Disse er i flertall. Den andre gruppen er elever som ikke finner seg til rette eller
som mistrives i den offentlig skolen. – Foreldrene ønsker et alternativ og de
har ofte en forestilling om at vi klarer å ta vare på barnet, sier Arve Husby, ved
Steinerskolen i Trondheim. http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1144740.ece

Thomassen (Changemaker). Peter
Normann Waage (journalist, forfatter).

Foredrag og plenumssamtale på
engelsk. Inngår i Fellesstevnet.
http://www.sentrumscene.no/sc181008.html

Sentrum Scene lør 18. okt kl 18.30

En festforestilling
Forestillingen “100 år antroposofi i
Norge” ønsker å speile noe av den
antroposofiske bevegelsen i Norge dens historie og tradisjon, og ikke minst
dens livskraft i vår egen tid. Blant
bidragsyterne er Njål Sparbo, Einar
Steen-Nøkleberg, Aneneke von der
Lippe, Eindride Eidsvoll, 2 x Lars fra
deLillos, bergensduoen Fliflet og Hamre
m.fl. Inngår i Fellesstevnet.
Pris: Kr 300/150 http://www.sentrumscene.no/sc181008f.html

Berle 18. - 19. oktober

Mikaelistevne: Apokalypsen og
vår tids livsdramatikk med Mechthild
Oltmann. Påmelding innen 10.10.08 til
asn@antroposofi.no. Stevneavgift inkl
lunsj/kaffe og festforestilling: kr 800/500.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Mikaelistevne_08.pdf
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Høstmarked Rådhusplassen

http://www.budstikka.no/sec_forbruker/sec_mat_og_vin/sec_en_smakssak/article178236.ece

Førstkommende lørdag kan publikum
ta med barna til Rådhusplassen i
Oslo for å delta i markeringen av at
det er 100 år siden Rudolf Steiner
http://no.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner første gang kom til
Norge, noe som også er begynnelsen
på det antroposofiske arbeidet her i
landet. Markeringen på Rådhusplassen skal tilkjennegi og tydeliggjøre virksomheter som har sprunget
ut av antroposofien, blant annet
Steinerskoler, Kristensamfunnet,
Camphillandsbyer m.fl. Kunstneren
Odd Lindbråten er ansvarlig for den
kunstneriske utformingen av stands
og kunstinstallasjoner. Disse står på
Rådhusplassen fra mandag 15.
september. Markedet lørdag vil også
vise en lang tradisjon med biologiskdynamisk landbruk
og bruk av økologiske matvarer.

Rudolf Steiner und seine Wirkung
http://www.youtube.com/watch?v=d6kfg_BQ9Zc

Trailer zum gleichnamigen Dokumentarfilm (110 min.) von Rüdiger Sünner.
Mehr Info http://www.ruedigersuenner.de

http://no .wikipedia.org/wiki/Biodynamisk_landbruk

Bente Westergaard har jobbet med
økologisk mat siden 70-tallet og har i
dag servering på Hellviktangen.
Program 20. september
Kl. 12.00: Michaelispill; 120 elever fra
Lørdag serverer hun økologisk lunsj
Steinerskolen på Nordstrand
og gulrotkake på Rådhusplassen.
Kl. 12.20: Forteller eventyr
Kl. 12.30: Folkedans m/orkester
Rådhusplassen lørdag
v/Hogganvik Landsby
20. september kl 12-17
Kl. 13.00: Sang v/Nesodden
Kafé v/Bente Westergaard og
Kl.13.15: Såpebobleshow v/Bærum
Biologisk-dynamisk Forening.
Kl. 13.30: 7. Klasse fra Lørenskog
Lefsebaking v/ Steinerskolen i
Kl. 14.00: Dukkespill v/Eva Flaten
Lørenskog
Kl. 14.15: Sang, musikk og pojSmie v/Bærum Steinerskole
oppvisning v/Nesodden Steinerskole
Bygging av et hus v/Hurum
Kl. 14.45: Forteller eventyr
Steinerskole
Kl. 15.00: Såpebobleshow v/Bærum
Vårruller v/O fra Nesodden
Kl. 15.30: Forteller eventyr
Steinerskole
Kl. 15.15: Folkedans m/orkester
Fortellertelt v/Nesodden og Asker
v/Hogganvik Landsby
Steinerskole og Rudolf
Kl. 15.30: Forteller eventyr
Steinerhøyskolen
Kl. 15.45: Trommer v/Nordstrand
Eurytmi v/elever fra Den norske
Kl. 16.15: Forteller eventyr
Eurytmihøyskole
Kl. 16.30: Musikkteater v/Røyken
Elevarbeidutstilling v/Fyresdal
Kl. 17.00 Slutt
Steinerskole.
http://www.gronnevaner.no/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=1

Fråga Anders och Måns – Eurytmi
http://www.youtube.com/watch?v=LbV0mCZ1OSA

Anders och Måns på svensk SVT forklare
hva eurytmi er og drar til Järna der ”alle
antroposoferna bor”. Her forklarer Maria
Birnbaum at man gjør eurytmi for at sjelen
skal bli smidig og i balanse. Og viser
hvordan T blir til et hjerte.

Les mer om 100 års markeringen på www.mennesketiverden.no

OSLO MILJØFESTIVAL på Karl Johan 20. september kl 10-17
Arrangementet på Rådhusplassen skjer samtidig med Oslo miljøfestival
http://www.miljofestival.no. Blant utstillerne er Cultura bank http://www.cultura.no som
deler ut økologisk folkelunsj i Spikersuppa.

Jubileumstidsskriftet Mennesket i verden - verden i mennesket
vil selges på Rådhusplassen, Litteraturhuset og Sentrum Scene for 20 kr.
Tidsskriftet er på 88 sider og er et samarbeid mellom Steinerskolen, Libra,
Herba, Landsbyliv og Antroposofi i Norge. Medl./abonnenter får det i posten.

End of year Assembly, USA
http://www.youtube.com/watch?v=Vl3ZE2OzA4E
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Berle 19.-20. september 2008

Einar Steen-Nøkleberg
spiller på festforestillingen

Antroposofi og kunst

Andre medvirkende på festforestillingen er Stella Polaris, Lars
Lillo Stenberg og Lars Fredrik
Beckstrøm fra deLillos, Gudrun
Sanden, Live Katharina Sem,
Fanny Parow Knill, Njål Sparbo,
Fliflet og Hamre, Anneke von der
Lippe, Bernt Kasberg Evensen og
Dag Blakkisrud, Oslo EurytmiEinar Steen-Nøkleberg spiller ”Chaconne” av
ensemble, elever fra SteinerHändel på festforestillingen lørdag 18. okt.
skolene i Tromsø og Bærum,
http://www.einar-steen-nokleberg.com/frames.html
Hovseter videregående, landsbyboere fra Vidaråsen, Helsepedagogisk Steinerskole i Oslo. Det vil også være
hilsninger fra Nicanor Perlas, Espen Tharaldsen, Nils Christie, Rune Slagstad
og Kaj Skagen. Billetter kr 300/150: www.sentrumscene.no/sc181008f.html

FORUM BERLE
offentlige foredrag høsten 2008
Forum Berle http://www.forumberle.no
arrangerer foredrag og andre møter, hvor
man forsøker å belyse spørsmål av stor
offentlig interesse og temaer med tilknytning til antroposofien.
Møtene holdes på gamle Berle skole,
Prof. Dahls gate 30, kl 19.30. Entré kr 50.
29. september Kaj Skagen: 100 år med antroposofi i Norge – stagnerer
den antroposofiske bevegelse? Kaj Skagen er forfatter med en bred skjønnlitterær produksjon. Han arbeider for tiden på en større bok om Rudolf Steiner.
2. oktober Anders Kumlander: 100 år med antroposofi i Norge – hva er de
viktigste utfordringene? Anders Kumlander var generalsekretær i
Antroposofisk Selskap i Sverige fram til i vår og er leder av Vidarstiftelsen.
9. oktober Otto Krog / Cato Schiøtz: 100 år med antroposofi i Norge – arven
etter Rudolf Steiner i det 21. århundre. En dialog/samtalekveld, hvor vi ser
på forvaltningen av antroposofien som oppgave og utfordring.
14. oktober Foredrag i Litteraturhuset av Cato Schiøtz om antroposofi og
norsk skjønnlitteratur, med replikk av Peter Normann Waage.
http://www.litteraturhuset.no/program/2008/10/omlitteraturogantroposofi.html

Den tyske kunsthistorikeren Roland
Halfen holder et foredragsseminar med
lysbilder om Rudolf Steiners arkitektoniske impuls, med hovedvekt på
Goetheanumbyggene i Dornach
(Sveits). Han behandler også noen
spørsmål tilknyttet Steiners kunstbegrep. Berle, Prof. Dahlsgt. 30.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Antroposofi_og_kunst.pdf

Sentrum Scene fre. 17. okt kl 18.30

Foredrag og eurytmiforestilling
Nicanor Perlas: ”Mennesket i verden –
verden i mennesket (på engelsk)
Eurytmiforestilling BOREASensemblet:
”kvinnestemmer – konsonans”
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/kvinnestemmer-konsonans_ny.pdf

Inngår i Fellesstevnet. Billetter kr 250/125.
http://www.sentrumscene.no/sc171008.html

Sentrum Scene lør 18. okt kl 10.00

Mennesket og samfunn i
spillet om det globale miljøet
Nicanor Perlas (CADI), Helene Bank
(ATTAC), Christian Egge (forfatter), Ida
Thomassen (Changemaker). Peter
Normann Waage (journalist, forfatter).
Moderator Regine Andersen. Foredrag

og plenumssamtale på engelsk. Inngår
i Fellesstevnet. Billetter kr 200/100.
http://www.sentrumscene.no/sc181008.html

Sentrum Scene lør 18. okt kl 18.30

En festforestilling
Forestillingen “100 år antroposofi i
Norge” ønsker å speile noe av den
antroposofiske bevegelsen i Norge dens historie og tradisjon, og ikke minst
dens livskraft i vår egen tid. Inngår i
Fellesstevnet. Pris: Kr 300/150
http://www.sentrumscene.no/sc181008f.html

Berle 18. - 19. oktober

Mikaelistevne: Apokalypsen og
vår tids livsdramatikk med Mechthild
Oltmann. Påmelding innen 10.10.08 til
asn@antroposofi.no. Stevneavgift inkl
lunsj/kaffe og festforestilling: kr 800/500.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Mikaelistevne_08.pdf

30. sept -10. oktober

Flere foredrag Gunter Gebhard
En åndelig spiral i Guggenheimmuseet og baronesse Hilla Rebay von Ehrenwiesen.
http://www.heyokamagazine.com/HEYOKA.2.ARTVIEWS.REBAY.htm http://www.guggenheim.org/history.html

Åndelige spiral i Guggenheimmuseet i New York
I 1904 var Hilla Rebay von Ehrenwiesen (1890–1967) på Rudolf Steiners
foredrag. Hun studerte antroposofi, og Steiner oppmuntret hennes kreativitet.
Senere skulle hun bli den styrende kraft da den styrtrike Solomon R.
Guggenheim bygget opp Solomon Guggenheimmuseet i New York. Hilla
Rebay fikk hun ham til å satse på det aller nyeste innen kunsten, det
abstrakte. Med sin antroposofiske orientering, så hun på Kandinsky og hans
like som kunstnere som var på vandring vekk fra det materielle og over til en
åndelig dimensjon i kunsten. Dette var også utgangspunktet for den form som
det berømte museet skulle få. Samarbeidet med arkitekten Frank Lloyd Wright
var upåklagelig, og bygget, ”et erkjennelsens tårn”, kunne åpnes i oktober
1959. Man skulle ”klatre” seg høyere og høyere og innta en stadig
vanskeligere kunst. http://www.nrk.no/programmer/radio/kunstreisen/1.5448166

i regi av BALDRON Dvergakademiet

Gunter Gebhard er pedagog og astronom, og han er en ettertraktet
foredragsholder i goetheanistisk
naturvitenskap. Gjennom mange år har
han arbeidet med å utvikle en
fenomenologisk substansforståelse.
Som lærer har han hatt en særlig
interesse for barn som strever i skolen
med diagnoser som dysleksi, ADHD
mm, noe som har ført til det som i dag
bærer navnet ”Skole uten klasserom”.
Arbeidet har vekket interesse blant
mange lærere i Norge, og det blir støttet
gjennom det nystartede Flowfondet.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/ggebhard_host08.pdf
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Sentrum Scene fredag 17. oktober kl 18.30

Nicanor Perlas og BOREASensemblet
Dobbelforestilling; Nicanor Perlas
holder foredraget ”Mennesket i verden – verden i
mennesket. Antroposofi som individuell og kulturell
utviklingskraft” (på engelsk). BOREASensemblet
viser eurytmiforestillingen "kvinnestemmer &
konsonans". Andre medvirkende; Strings Unlimited,
Billetter kr 250/125:
Martin Gebhardt (obo) og Dagny Bakken (fiolin).
http://www.sentrumscene.no/sc171008.html
http://no.wikipedia.org /wiki/Nicanor_Perlas

http ://www.an troposofi .no/fileadmin/ain/kvinneste mmer-konsonans_ny.pd f

Sentrum Scene lørdag 18. okt kl 10.00

Mennesket og samfunn i spillet om det globale miljøet
Foredrag og plenumssamtale på engelsk. Nicanor Perlas (CADI), Helene Bank
(ATTAC), Christian Egge (forfatter), Ida Thomassen (Changemaker) og Peter
Normann Waage (journalist, forfatter). Pris: Kr 200/100 http://www.sentrumscene.no/sc181008.html
Bente Westergaard sørger for ”stående” økologisk lunsj (kr 100) i foajeen kl 12.30.

Goderich Waldorf School
Goderich Waldorf School in Sierra
Leone is located in one of the poorest
countries worldwide. After long years of
civil war there is outwardly peace now.
The school that was founded 2001 by
Shannoh Kandoh is an oasis, which
gives the now over 200 children of
classes 1-6 hope for a better future.
See their story at Alternative Channel
and YouTube http://www.goderichwaldorf.org

http://www.fanaposten.no/article634207.ece

Byggherrepris til Steinerskole
Sentrum Scene lørdag 18. okt kl 18.30

Festforestilling søker å synliggjøre antroposofiens livskraft
Stella Polaris http://www.stella-polaris.com og Fliflet/Hamre http://kunst.no/flimre er blant
bidragsyterne på festforestillingen. Fra Goetheanum kommer Sergej Prokofieff
http://www.goetheanum.org/1168.html?L=1. Det vil servers økologisk kake til alle (kr 40).
Billetter kr 300/150: http://www.sentrumscene.no/sc181008f.html

Bildet viser samiskinspirerte armbånd, plantefarget ull, silke, kråkesølv med steinbitskinn.

Det samiske, kvenske og norske
På festforestillingen vil elever fra Steinerskolen i Tromsø
og deres
h ttp://www .steinerskolentromso.no

lærer Anita Barth-Jørgensen
bidra med det samiske gjennom
eventyret ”Samebarna som
reddet seg fra å bli spist av
Stallo”. Eventyret blir iscenesatt
sammen med elever fra 6. klasse
på Grav Steinerskole i Bærum,
ved lærer Helga Brekke. Her vil
publikum få en smakebit av
hvordan norske, samiske, halvog kvartsamiske elver kan leke
seg med samiske ord, rytmisk og
lydmalende, joike, samt bruk av
trommer. Les intervjuet med
Anita Barth-Jørgensen om dette
initiativet http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/samisk.pdf

Bergen Arkitektforening delte i høst for
første gang ut en Byggherrepris, og den
gikk til Steinerskolen på Skjold og 3RW
arkitekter i Bergen. Den videregående
skolen – en helsepedagogisk avdeling
– er miljøvennlig og oppført i massivtreelementer med vannbåren varme i
gulvet. Skolen er bygget på et tidligere
industriområde og deler av eldre bygg
er tatt i bruk. Hele anlegget er preget av
industrielle former, og her er blant
annet lydstudio, verksteder for tre,
betongarbeid og storkjøkken.
http://www.bt.no/forbruker/husoghjem/article543969.ece

AntroPost http://www.antroposofi.no/nyhetsbrev utgis av Antroposofisk Selskap i Norge http://www.antroposofi.no
Redaktør er Sissel Jenseth. Du kan gi tips eller melde deg av eller på nyhetsbrevet ved å kontakte antropost@antroposofi.no

Litteraturhuset tirs. 14. oktober kl. 19.30

Norske forfattere og antroposofien

Cato Schiøtz, Peter Normann Waage.

Cato Schiøtz holder foredrag om norske
forfattere og deres relasjon til antroposofien.
Journalist og forfatter Peter Normann Waage
presenterer to nyutgivelser av Rudolf Steiner;
”Frihetens filosofi” og ”Kjernepunkter”.
«Amalie Skram» foredragssal. Gratis.
http://www.litteraturhuset.no/program/2008/10/omlitteraturogantroposofi.html

Storverk fra Waage – en gjennomgang av jegets historie
DAGBLADET: “Ideen er så god og så innlysende at det er forunderlig at ingen
har kommet på det før Peter Normann Waage nå gir ut sin omfattende historie
om det såkalte jegets framvekst.” http://www.dagbladet.no/kultur/2008/09/23/547792.html
1

Steinerskolen – en levende kunnskapsskole
I forbindelse med markeringen har Steinerskoleforbundet utgitt en informasjonsavis for å tydeliggjøre
steinerskolens særpreg; Kunnskap gjennom interesse;
Utdypning gjennom innsikt; Virkeliggjøring gjennom
initiativ. http://www.steinerskolen.no/www/nyheter/dokumenter/2008-09-19_Steiner_avis_litenfil.pdf

Last ned ”Mennesket i verden – verden i mennesket”
Jubileumstidsskriftet gir en bred presentasjon og aktuelt stoff om antroposofien
og antroposofiske virksomheter. Heftet er et samarbeid mellom tidsskriftene
Steinerskolen, Libra, Herba, Landsbyliv, Cogito, Antroposofi i Norge og
AntroPost. Tidsskriftet har et opplag på 15.000. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/mennesket_i_verden_lite.pdf


Innføringsbok i antroposofi
Steinerskolelærer og skribent Arne Øgaard har skrevet
” Mennesket er usynlig – mitt møte med antroposofien – en
innføring”. Boka dreier om det eksistensielle temaet: Hva
er det å være et menneske? Hos Rudolf Steiner er det
mulig å lære noe om det usynlige mennesket samtidig som
vi beholder vår frihet. http://www.stillspace.no/utgivelser/cms/15
Les også intervju med Arne Øgaard i forbindelse med
Rudolf Steinerskolen i Moss sitt 30-årsjubileum.

Berle 18. - 19. okt.

Mikaelistevne:
Apokalypsen
og vår tids
livsdramatikk
Mikaelistevne med Mechthild Oltmann.
Påmelding innen 10.10.08 til
asn@antroposofi.no. Stevneavgift inkludert
lunsj/kaffe og festforestilling: kr 800/500.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Mikaelistevne_08.pdf

Tir. 28. okt kl 19.30, Josefines gt 12
Hvor og hvordan finner man ånden?
Fra Rudolf Steiners virke i 1908. Geir
Hågvar http://www.oslogruppen.no/Program.html
Tir. 4. nov. kl 19.30, Josefines gt 12
Praktisk utdannelse av tenkningen.
Et motiv fra Rudolf Steiners foredragsvirksomhet i 1908. Arne Møller.
http://www.oslogruppen.no/Program.html

Hamar 6.-9. nov.

100 års markering på Hamar
Artur Granstedt
http://www.jdb.se/sbfi/default.asp?lang=SE

kommer til Hamar
med foredrag og
seminar "Ansvar for
jordens fremtid"
Markeringsbegivenhetene på Hedemarken finner sted i Hamar gamle
rådhus. Det blir foredrag, workshops,
eurytmiforestilling, kunstutstilling,
temautstilling ”Jorden som livsvesen”.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/markering_hedemarken.pdf

http://www.moss-avis.no/article/20071214/AKTUELLKOMMENTAR/76770826#

Berle 7.-9. nov.

Eurytmi og
rosenkreuzerimpulsen

Sfærisk Lys – Stille Forventing, 1.-8. august, 2009
Hosted by the Anthroposophical Society in Whitehorse, Yukon, Canada, and in
collaboration with colleagues in Alaska, Norway, Denmark, Sweden and at the
Goetheanum. Speakers: Philip Thatcher, Sergei Prokofieff, Frode Barkved, Meta Williams,
Lisa Del Alba, Mary Lee Plumb-Mentjes, Monique Walsh, Hannes Weigert, Seija Zimmermannm,
Les mer om programmet her: http://www.encirclinglight.ca/

Sabbatsår med frivillig innsats
Ekteparet Ruth Wilson og Jan Bang
fra Solborg camphill http://www.solborg.net tok
et sabbatsår etter å ha jobbet i sju år
med utviklingshemmede. De pakket
bobilen med kurs for Hellas og brukte
to måneder gjennom Øst-Europa for
å besøke camphill-landsbyer i Polen,
Tsjekkia og Ungarn. Fra Hellas gikk
turen til Israel for å jobbe som frivillige på et økologisk senter i den lille av en araber som tok doktorgraden i
arabiske byen Sakhnin i Gallilea.
miljøvitenskap og en jødisk professor
http://www.decolonizing.ps/site/?page_id=309 . Prosjektet
ved universitetet i Haifi.
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=15137
i Sakhnin ble startet for 15 år siden

Foredrag og kurs med eurytmisten
Birrethe Arden Hansen (DK). I boken
Vitenskapen om det skjulte skildret
Rudolf Steiner en spirituell utvikling i syv
trinn, den såkalte kristne rosenkreuzeriske innvielsesvei. Eurytmiens oppståen
i 1911-12 kan også knyttes til denne
impulsen. Seksjonskrets for eurytmi,
musikk og språkkunst. Bindende
påmelding 2. nov til Holger Arden
dirigent@arden.no tlf 66 91 32 88.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/BAH_kurs_nov08_01.pdf

.

.

Antroposofisk inspirerad folkhögskola
Trädgård och hantverkslinjen startar 18.
februari 2009, Vårdinge by folkhögskola
15021 Mölnbo. http://www.vardinge.fhsk.se
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Antroposofi i Norge 100 år – se 5 bildebrev fra markeringen www.mennesketiverden.no
Rådhusplassen 20.09.08: Marked, STAND&STOL, Å bygge et hus, Litteraturhuset 14.10.08, Sentrum Scene 17.-18.10.08

Steinerskoleforeldre kan ha
rekord i antall dugnadstimer
I de 10 årene Steinerskolen på Nordstrand har

Steinerskolen på Nordstrand 2007

eksistert, har det årlig gått med ca 12.000
dugnadstimer for å arrangere julemarked.
Alle foreldrene med barn i skolen og
Steinerbarnehage leverer 15-20 produkter
hver til markedet. Det utgjør ca 300 barn.
I 2007 regnet de med at det gikk med
minst 20 timer per foreldrepar. I tillegg
kommer vårmarkedet og generelt vedlikehold av skole, fritidshjem og barnehage,
alle i gamle trebygninger. Alt arbeidet er
godt organisert, og det er en komité for alt,
f.eks håndterer riggekomitéen utegriller,
boder, lavvo og underholdning til julemarkedet. Foreldreforeningen får inn ca
200.000 kr årlig. Dette går bl.a. til ny ballbinge, instrumenter, scene, fellesrom, etc.

http://www.nordstrand.steinerskolen.no/foreldre.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2127844.ece

Julemarked Hurum Steinerskole
www.hurum.steinerskolen.no/ markeder.htm

Utstillingen Traces du Scaré
http://www.kunstaspekte.de/index.php?action=webpages&k=2610

med bl a Rudolf Steiner har vært vist i
Centre Pompidou i Paris. Den vises nå i
Haus der Kunst, München til 11.01.2009.
http://www.kunstaspekte.de/index.php?tid=42109&action=termin

Nyutgivelse ”Tregrening”, av Rudolf Steiner
En nyorganisering av samfunnet og oppgjør med gamle
tankevaner http://vidarforlaget.no. Boken er oversatt og har et
etterord av Peter Normann Waage. Rudolf Steiner ville
desentralisere samfunnet og la dets tre funksjonsområder:
Næringslivet, stat og rettslivet og ånds- og kulturlivet
organiseres etter hvert sitt prinsipp – en såkalt tregrening
av den sosiale organismen. Dette tilsvarer menneskets
tredelte organisme; hode/sanser, hjerte/åndedrett og stoffskifte/lemmer. Steiner uttrykte at hvis det ikke blir oppTregrening ble
arbeidet en bevissthet om dette, vil hver og en av disse tre
utgitt første gang
kreftene kunne ta overhånd og skape et fryktelig kaos i
i 1919 og solgte i
samfunnet. I boken viser Steiner hvordan økonomien og
over 80.000 eks.
næringslivet dreier seg om forholdet mellom menneskene
og den ytre natur – altså ressursgrunnlaget, mens politikk og juss dreier seg
om forholdet menneskene i mellom – dets rettigheter og likeverd; og kulturog åndslivet handler om forholdet mellom samfunnet og det enkelte
mennesket – hva det i frihet kan bidra med gjennom personlig ansvar og forpliktelse. http://no.wikipedia.org/wiki/Tregrening http://www.antroposofi.info/samhaelle Les også om bankkrisen i siste
utgave av Pengevirke 3-2008. http://www.cultura.no/uploads/Pengevirke%203%202008%20NO%20screen.pdf

La Danza de la Musica:
http://www.youtube.com/watch?v=8CNKPqnNo6c

Waldorf School Benidorm Oct 06, 2008.

Økologi i Camphill Ballytobin
http://www.youtube.com/watch?v=bVC5xIM6C-E

Community Ballytobin in Irland in the
TV programme: ”Ear to the ground”.

Sigurd Ibsen og Rudolf Steiners Tregrening
Sigurd Ibsen markerte seg som motstander av enhver form
for proteksjonisme allerede i 1893. Han sluttet seg til Rudolf
Steiners tanke om et tredelingssystem, som ville skille
økonomien fra politikken, og Ibsen benyttet Steiners teori
som utgangspunkt for argumentasjonen som kombinerte
ønsket om økonomiske reformer med sterk antinasjonalisme.
Sigurd Ibsen

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/forskningsprosjekter/1905/publikasjon/steine.pdf

Borgerlønn - nøkkelen til innovasjonssamfunnet?
Borgerlønntanken vinner tilslutning fra stadig flere. I Tyskland ble det i 2007
utgitt en debattbok med tittelen "Inntekt for alle". Den argumenterer for innføring av en betingelsesløs minsteinntekt for alle tyske borgere, noe som vil
være den mest nødvendige og lønnsomme sosiale reformen i vårt århundre,
i følge forfatteren, Götz W. Werner, toppsjef i farmasikonsernet DM.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2139181.ece

http ://www.initiative-grundeinkommen.ch /conten t/blog/2006 /07/erstes-buch -von-gtz-werner-zum.html

A Day at Beannachar Camphill
http://www.youtube.com/watch?v=DeO7AaSa6OM

A look into Camphill Community life in
this training centre for young adults with
special needs in Aberdeen. http://www.beannachar.co.uk
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– På randen av en helt ny epoke i
tenkningen rundt livet etter døden
I siste utgave av Cogito 16, 2008, bringes
et foredrag av Raymond Moody oversatt
til norsk, om Nær døden-opplevelser, som
han holdt i Antroposofisk selskap 2.11.06.
http://www.forumcogito.no/numre.shtml - Vi trenger en ny
slags logikk til å forstå livet etter døden.
I Libra nr 4 1995 skriver Terje Christensen
om Raymond Moodys arbeid: ”Ett synes
Raymond Moody ved Mikaelgårdklart: Hverken Moodys eller andre forskens läkepedagogiska institut i Järna. eres eksperimenter på dette felt, enten de
Se også Raymond Moody
går i spiritistisk eller parapsykologisk
presenterer den nye videon på
retning, er istand til å løfte det slør som
nettsiden ”What is Grief?”
skiller oss fra de dødes rike og gi oss
http://www.lifeafterlife.com/Grieftease.html
innblikk i hva som egentlig foreligger.
Som Moody selv sier, fordi dette er de grensene den materialistiske videnskap har trukket opp for sin egen virksomhet. Bare en videnskap som ikke
pålegger seg denne begrensning, kan arbeide innen dette feltet. En slik
forskningsmetode er gitt med den antroposofiske åndsvidenskap.”
http://libra.antropos.no/TC_Raymond_Moody.html Se også Opplevelsene etter døden - veien
gjennom den oversanselige verden mellom døden og en ny fødsel: en sammenfatning av skildringer i Rudolf Steiners verk. http://www.antropos.no/product_info.php?products_id=757

Gourmetrestaurang vil kun
ha biodynamiske grönsaker
Cynthia Sandberg på Love Apple
Farm http://www.growbetterveggies.com i Santa Cruz
berg, söder om San Francisco i USA,
fikk sitt odlarintresse för tolv år sedan.
Hon hade jobbat som advokat, men
ville göra någonting nytt. Och favoriten
blev snabbt tomater. För fyra år sedan
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/05/30/FDG8OQ12761.DTL
åkte hon till en vingård i Napa, för att
att smaka på några tomater. De var de delikataste, friska og vackra tomater
hon någonsin smakat. Hon frågade genast odlaren hur han fick dem så
perfekta. ”Biodynamiskt”, svarade han. En tid senare ringde en av världens
bästa restaurang till Love Apple Farm och frågade om gården kunde vara
huvudleverantör av alla grönsaker till gourmetrestaurangen Manresa
Restaurant http://www.manresarestaurant.com/reviews/reviews.html i San Jose. Han hadde bare ett krav.
”Den ska vara biodynamisk”. Cynthia åkte då till Rudolf Steiner College i
Sacramento http://www.steinercollege.edu och tok lektioner i biodynamisk odling. Gården
hennes er i dag en certifierad biodynamisk gård. En av de större skillnaderna
mellan ekologisk och biodynamisk odling http://no.wikipedia.org/wiki/biodynamisk_landbruk är
kretslopptänkande – att ha ett slutet kretslopp. Och för att få det måste gården
bestå av både odling och djur. http://www.antroposofi.info/vaerlden/love_apple_farm

Lever bedre med sykdommen
Kreftpasienter som også benytter alternativ behandling, opplever symptomlindring og får færre
infeksjonssykdommer, skriver lege Audun Myskja
i sin nye bok: På vei mot en integrert medisin en
innføring i komplementær og alternativ behandling
http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0240-9. Materialet omfatter omkring 250 kreftpasienter og gir holdepunkter for at
de kan få bedre livskvalitet under sykdommen, og
medikamentbruken kan bli mindre når de samtidig
går til alternativ behandling. Boken er rettet mot
helsearbeidere og studenter, men er også egnet
for det allmenne publikum. Audun Myskja benytter
seg av supplerende behandlingsformer, som
musikkterapi og selvhelbredende meditasjoner.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2758704.ece Tidligere har han
gitt ut Blomstermedisin til vekst og helbredelse,
(Noras Ark 2007), og i høst deltok han i “Livsglede for eldre” sammen med den svenske sangeren Marie Bergman. http://www.ta.no/nyheter/article3760672.ece

Maleri av Hannes Weigert.

Encircling Light - Expectant Silence
http://www.encirclinglight.ca er tittelen på
konferansen i Yukon, Canada, 1.- 8.
august 2009 - et samarbeidsprosjekt
hvor ASN i Norge også bidrar. «A
Conference of the North»: et utvidet
Norden-begrep - ved den 60. breddegrad - enten det er i Oslo, St. Petersburg eller Whitehorse - rykker himmelen nærmere jorden. Hvilken rolle og
betydning vil Norden få i fremtiden?
Hvilke spesielle oppgaver venter, og
hvilke farer er man utsatt for? Blant
bidragsyterne er Philip Thatcher
(Canada), Sergej Prokofieff og Seija
Zimmermann (Goetheanum), Frode
Barkved og Hannes Weigert (Norge).
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/encirclinglight.pdf

Aksjon for
Josefines
gate 12
Se brosjyren
”Et vennebrev
om utfordringer, historikk,
muligheter" og
les mer om
huset og se
de mange fine
fotoene her:

http://oslogruppen.no/Josefines_gate_12.pdf

http://oslogruppen.no/Josefinesgate12-aksjon.html

”Hør musikk som
medisin” NRK Nitimen
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/34493

Audun Myskja er leder ved
Senter for livshjelp i Ski
http://www.livshjelp.no, og han er
ansvarlig for forskning og
musikkterapi ved Bergen
Røde Kors sykehjem.

Veranstaltungen am
Goetheanum
Herbst und
Winter
2008/2009
Last ned
brosjyren her:
http://www.goetheanum.org/fileadmin/vk/goeMagazin_20081.pdf
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