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 Se kalenderen http://www.antroposofi.no/direkte/kalender   
 
 

  

   
Les mer om YIP "Folkhögskola för framtidens lösningar" i Järna  http://www.antroposofi.info/utbildning  
 

Nicanor Perlas besøkte YIP folkehøyskole i Järna  
YIP http://www.yip.se er et unikt tilbud til ungdom som vil bruke ett år av livet sitt til å 
utforske de store spørsmålene. Det første året (2008/2009) deltar 40 elever i 
alderen 18-26 år fra 18 forskjellige land. Det snakkes 25 ulike språk, men 
fellesspåket er engelsk. Les mer i Pengevirke 1-2009, side 24 og 25: 
http://www.cultura.no/uploads/Pengevirke%204-2008%20NO%20web.pdf  I september 2008 foreleste Nicanor Perlas 
hos YIP, som du kan lytte til: http://www.yip.se/fileadmin/media/4_Lecture_Nicanor_Perlas.mp3  

 

Les Nicanor Perlas  foredrag på Sentrum Scene 17. oktober  
Foredraget er oversatt og kan leses her http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/NP_-_Mennesket_i_verden.pdf. Perlas 
viste også til en modell for sosial endring: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/En_modell_for_sosial_endring.pdf  

Fire av kapitlene i boken hans, ”Shaping Globalization: Civil Society, Cultural 
Power and Threefolding”, er lagt ut på http://www.globenet3.org/pubs-toc.shtml. 
 

 

100-års tosomhet og Steinerbarna 
19. desember stod det to større artikler i 
Morgenbladet om hvordan Antroposofien og 
Norges åndselite som fant hverandre 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081219/OKULTUR/843163343, og Steiner–
barna med egne ord. Her forteller Joseph 
Lillo-Stenberg (29), Kristoffer Metcalfe (30) 
og svenske Lukas Nieriker (30) om sin 
oppvekst som antroposofbarn. De traff 

hverandre årlig på Olsby http://www.olsby.org/no/index.html hvor de deltok på Kristensamfunnets  
sommerleir. I voksen alder har de fortsatt å holde kontakten med hverandre.  
 

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081219/OKULTUR/670376745 
 

Underkjent som sosial bevegelse 
Ved hundreårsjubileet i høst spurte Rune Slagstad om antro-
posofien i Norge er en sosial bevegelse eller en sekt, og han 
etterlyste en mer selvbevisst bevegelse som motkraft i den 
offentlige samtalen, særlig i forhold til reformene i skolen. I en 
kronikk 2.1.09 i Morgenbladet skriver Margunn Bjørnholt at 
det er for tidlig å avskrive den antroposofiske bevegelsen sin 
samfunnsendrende kraft. http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090102/ODEBATT/683153834 

 

 

  

Stor ubrukt økonomisk makt i offentlige byråkratier  
Stein Ringen, professor i sosiologi og sosialpolitikk, skrev i romjulen om fattig-
folk, middelstanden og de rike i Aftenposten. Ringen spør hvor middelstanden 
kan finne mer økonomisk makt, og peker på det offentlige byråkratiet, hvor 
anonyme tjenestemenn bestemmer over folk gjennom bl.a. skole- og trygde- 
vesen. I Storbritannia har regjeringen kunngjort at den vil overføre midler fra 
pleiehjemsbudsjetter til eldre pleietrengende slik at de selv kan bestemme 
hvordan de vil ordne sin pleie. En svært radikal idé i følge Stein Ringen. 
http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/ringen/article2842961.ece  Se også Tregreningen: http://no.wikipedia.org/wiki/Tregrening  

 

De frosne drømmers fascinasjon skriver Peter Normann Waage i en 
kommentar til finanskrisen og pengenes verdi. http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article2848639.ece 

 

På http://www.philosophyoffreedom.com  er det lagt 
ut et studiekurs for ”Frihetens filosofi”  
på engelsk. Her fortelles det også om 
maleren August Ewerbeck (1885-1961), 
som var venn av Steiner og medlem av 
Teosofiske samfunn fra 1904. Han fikk 
høre at Steiner ga en spesiell esoterisk 
undervisning og spurte om ikke også han 
fikk lov å delta? Da fikk han et forbaus-
ende svar fra Steiner: ”Du trenger det 
ikke, for du har alt forstått min Frihetens 
filosofi”. Alle kursvideoene ligger på 
YouTube: http://www.youtube.com/user/freedomphilosophy  

 

 
Det finnes også en animert versjon av 
Frihetens filosofi på dansk. 
http://www.isil.org/resources/philosophy-of-liberty-danish.swf 

  
Etisk 
individualisme   

 

”Å leve i kjærlighet 
til handlingen og la 
leve i forståelse for 
den fremmede sin 
vilje, er de frie 
menneskers første 
grunnsetning,” skri-
ver Rudolf Steiner  
i Frihetens filosofi 
(1894). Boken er 

Rudolf Steiner om-
kring 1892. Maleri 
av Otto Fröhlich. 

Steiners filosofiske hovedverk og kom i 
2008 i tredje opplag på Antropos forlag i 
en revidert oversettelse av Arne Møller.  
 

http://www.antropos.no/product_info.php?products_id=880&osCsid=23cc97df4dada554b44997b8f708628b 
 

Steiner bygget sin filosofi på «sjelelige 
iakttagelsesresultater etter naturviten-
skapelig metode», slik bokens undertittel 
lyder. I første del, «Frihetens vitenskap», 
undersøkes forutsetningene for den 
menneskelige erkjennelsesevne, det vil 
si forholdet mellom tenkning og iakttag-
else. På dette grunnlaget utvikler Steiner 
i annen del, «Frihetens virkelighet», sin 
«etiske individualisme» – en situasjons-
etikk for det moderne menneske.  
 

http://www.antroposofi.no/antroposofi_rudolf_steiner/hva_er_antroposofi /etisk_individualisme/ 
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Badehåndkle fra Sekem  
Kjøp verdens første håndkle som  
både er biodynamisk Demeter- og 
Fairtradesertifisert. Da Ragnhild 
Nilsen, forfatter og partner i Coach-
Team http://www.coachteam.no/om_ragnhild.asp for noen  
år siden oppdaget at verdens 
bomullsproduksjon er råtten og at 
mange bønder dør som følge av at 
giftgasser sprøytes over markene,  
tok hun kontakt med Sekem i Egypt, 

Ibrahim Abouleish i Sekem og Ragnhild   
Nilsen. Les mer om Sekem http://www.sekem.com/english

i Aftenposten http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1405749.ece 

og et samarbeid ble etablert. Sekem representerer nærmere 4000 bønder og 
har i 30 år arbeidet utrettelig for å endre det egyptiske landbruk. Og det har 
skjedd en økologisk og fairtrade revolusjon innen bomull, te, krydder og kaffe. 
Å utvikle et håndkle er et hverdagssymbol. Det handler om renhet, enkelhet og 
nytte. Noe alle trenger, og hotell, sykehus og husholdninger er storforbrukere. 
Det nye økologiske spa-hotellet i Rømskog http://www.indre.no/lokale_nyheter/article2623186.ece har kjøpt 
inn håndklær til alle rommene sine. http://www.maxhavelaar.no/Internett/Nyheter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1665 

Badehåndkle 140x70 cm i nydelig kvalitet koster 329 kr http://www.mamut.net/friendsfairtrade/shop/ 
Les om tiltaket i Aftenposten.no/Leve: http://www.aftenposten.no/leve/article2857915.ece 
   

  

 
 http://ibsen.net/index.gan?id=92&subid=0  

 

Ein Volksfeind av Ibsen i Goetheanum  
I januar og februar vises ”En Folkefiende” av 
Henrik Ibsen i fire ganger i Grundsteinsaal 
http://www.goetheanum-buehne.ch/2236.html. I forbindelse med 
Fyresdalseminaret 2006 holdt Jakob Kvalvaag 
innlegget: ”Rudolf Steiner om Henrik Ibsen”, 
som stod i ”Antroposofi i Norge” IV/2006. Her 
kommer det frem at Steiner konsekvent behand-
ler Ibsen som en representant for den almene 
kultur, for ”tidsånden”, og han viser til at Ibsens 
står i spenningsfeltet mellom gamle etiske ide-
aler og nye livsformer. Hans verdensanskuelse 
var sterkt preget av århundres videnskapelige 
teser, særlig Darwins. Ibsen kjenner ikke til 
noen moralsk verdensanskuelse. Han kjenner 
kun en kald og følelsesløs nødvendighet.  

Riktignok innså Ibsen at det var et fryktelig misforhold mellom det virkelige liv 
og de moralske ideer, men han kom ikke frem til den erkjennelse at gjerningen  
i våre dagers samfunn overhodet nettopp ikke kan vurderes lenger ut fra 
fortidens moralske målestokk, men at tiden står overfor en total ”omvurdering” 
av hele den moralske verdensordning. http://www.antroposofi .no/fileadmin/ain/Rudolf_Steiner_om_Henrik_Ibsen.pdf 
 

FORUM BERLE – foredrag vinteren 2009 
Forum Berle http://www.forumberle.no/foredrag.html første møte holdes 
mandag 26. januar kl 19.30 i Litteraturhuset, Wergelands-
salen og behandler temaet ”Klarsyn og varme hender” – 
en debatt om ”Fenomenet Snåsamannen – realitet eller 
overtro”. Innledere er Professor Kristian Gundersen og 
adv. Cato Schiøtz, samt et panel. Les utdrag fra biografien 
om Joralf Gjerstad fra åpningskapitlet ”Snåsamannen. 
Kraften som helbreder", av Ingar Sletten Kolloen.  
http://www.t-a.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081008/KULTUR/59327346  og ”Tid for åndsdebatt” i 
Morgenbladet http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081205/ODEBATT/694032338/0/DEBATT med  

 

kommentar av Frode Barkved http ://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090102/ODEBATT/930262062 Se hvordan en 
Dagbladjournalist behandles av Jordalf http://www.dagbladet.no/2008/12/30/kultur/litteratur/helse/4195139 

Øvrige møter i Forum Berle holdes i Prof. Dahls gate 30, kl 19.30. Entré kr 50. 
Torsdag 5. februar: Christian Egge – Antroposofi og buddhisme, 12. februar 
Guttorm Fløistad: En vurdering av Rudolf Steiners filosofihistorie ”Frihetens 
gåter”. 26. februar: Holger Arden - Rudolf Steiners psykologi som grunnlag for 
den kunstne-riske undervisning i skolen. Deretter fire møter som omhandler 
temaer i grenseland mellom kristendom og antroposofi. 5. mars: Gisle Bie - 
Hva er det egentlig kristne i kristendommen? 12. mars: John Rawcliffe - 
Undrene i Det Nye Testamentet – symbol eller virkelighet? 19. mars: Kristen 
Thommassen – ”Jeg er” – Kristi forhold til menneskets jeg. 26. mars: Sven-
Åke Lorentsson - Antroposofi og kristendom. 27. (kl 19) og 28. mars (kl 10) 
seminar: Den danske forfatteren Jørgen Braren Lauritzen om ”Kristi tilsyne-
komst i dag og ved vår tids begynnelse”. Pris seminar kr 200. http://www.forumberle.no/foredrag.html 

 

En evalueringsrapport er utarbeidet 
etter 100-års markeringen. Kontakt 
asn@antroposofi.no og få den tilsendt. 
 

 

Vinterverksted 
28.2.2009 kl 10-16 
Hvordan fortsette 
samarbeidet etter 
markeringen? 
Les invitasjonen: 

 http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Invitasjon_Vinterverksted_28.2.09.pdf 

 

24.-25. april 
Årsmøte i Antroposofisk Selskap i 
Norge, på Berle i Oslo. 
 

15.-16. mai   
Balderstevne i Oslo på Berle  
 

1.-8. august 
"Sfærisk lys - Stille forventning" 
Konferanse i Whitehorse, Canada. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/encirclinglight.pdf  

 

16.-18. oktober 
Mikaelistevne med Peter Selg (Sveits) 
på Berle i Oslo. 
 

European Council of Steiner Waldorf 
Education http://www.ecswe.org har møte på 
Lillehammer 16.-18. januar 2009. 
 

http://www.ntbinfo.no/pressrelease/detail.do?pressId=13009&type=thisweek&searchKey=1&languageId=NO&pageIndex=1 

 

Meditasjonsarbeide  
Svein Enart vil lede et meditasjons-
arbeide i Forum Berle. Ta kontakt med 
Svein Enart, m 920 21 914 svevien@online.no. 
Les også om biøvelsene: http://no.wikipedia.org/wiki/Biøvelsene 

og Antroposofisk meditation – en väg 
mot ökad självkännedom, av Christhild 
Ritter. http://www.antroposofi.info/filosofi /antroposofi /antroposofisk_meditation/  
 

Baker for smed i Trondheim 
Smedkurs: Vi smir kniver, beltespenner, 
kroker eller lysestaker. Flatbrød- og 
lefsekurs på Sandbakken 16.-17. jan. 
Les mer på http://www.antronett.no/  
 

 
 

Helios BRØDMIX fra Demeter 
FULLKORN (gul pose) er en klassisk 
bakemix som inneholder hvete (66%), 
rug, havre og bygg, mens SPELT (blå 
pose) er helt fri for hvete og består av 
spelt (66%), rug, havre og bygg. Til 
salgs i Helios- og helsekostbutikker. 
http://www.helios.no/?ItemID=1120 Demeter-Partners 
i Tyskland ble i höst prisbelönade med 
en ”grön Oskar”. http://www.antroposofi.info/  
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 Se kalenderen http://www.antroposofi.no/direkte/kalender   
 
 

 

 

En annen Bjørneboe:  Læreren 
på Steinerskolen, 1952. 

Hva Jens Bjørneboe fant i antroposofien
Bjørneboebiograf Tore Rem skriver i Morgen-
bladet om Jens Bjørneboe som i antroposofien 
fant et sted hvor han kunne unnslippe sin bak-
grunn og bli seg selv. Og hva var det ved antro-
posofien som virket tiltrekkende på den 21 år 
gamle skipsredersønnen fra Kristiansand? Her 
fant han en åndelighet som ikke var tradisjonell 
og institusjonalisert. Og en total forklaring.  
I Steiners fyllestgjørende redegjørelse for 
menneskets vesen og utvikling, i hans verdens-
historiske skjema og i reinkarnasjonslæren, og 
tanken om at alt henger sammen med alt. Og 
den appellerte til individet, til dets frihetsfølelse 
og kritiske sans. Steiner forsikret om at verden 
var dypt meningsfull, at alt var fylt med mening. 
Men de færreste hadde fått det med seg. 

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090130/OAKTUELT/877471106  
 

Gartenpark Goetheanum 
http://gartenpark.goetheanum.org/1098.html  

I januar ble det gitt ut en bok 
som presenterer parken ved 
Goetheanum. Boken er på 200 
sider og presenterer fotografier 
av Charlotte Fischer og tekst av 
gartnerne Benno Otter og Jörg     
Mensens. Boken er utgitt på Die Pforte forlag og koster 29 . Les mer her: 
http://gartenpark.goetheanum.org/1101.html 

 

Hør Mozart/Bruno Walter, Klavier & Dir. 
http://www.youtube.com/watch?gl=AU&hl=en-GB&v=2N6S_WmjC04&fmt=18  

Bruno Walter, Mozart og Steiner 
Den verdenskjente dirigenten Bruno 
Walter (1876-1962) var sterkt influert 
av Rudolf Steiner. I boken Of Music 
and Making (1957) skriver han: "In old 
age I have had the good fortune to be 
initiated into the world of anthroposo-
phy and during the past few years to 
make a profound study of the teach-
ings of Rudolf Steiner. Here we see 
alive and in operation that deliverance 
of which Hoelderlin speaks; its bless- 

ing has flowed over me, and so this book is the confession of belief in anthro-
posophy. There is no part of I my inward life that has not had new light shed 
upon it, or been stimulated, by the lofty teachings of Rudolf Steiner ... I am 
profoundly grateful for having been so boundlessly enriched ... It is glorious to 
become a learner again at my time of life. I have a sense of the rejuvenation of 
my whole being which gives strength and renewal to my musicianship, even to 
my music-making." http://www.youtube.com/watch?gl=AU&hl=en-GB&v=2N6S_WmjC04&fmt=18  http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Walter  

 

Sognefjellsveien 
På Mefjellet står Knut Wolds 
steinskulptur og rammer inn 
Smørstabbtindane. Knut 
Wold http://www.knutwold.com/Wold.htm er 
billedhogger, bosatt på 
Stange og medlem i Antro-
posofisk Selskap. På vei til 
Sognefjellet kjører man til 
Lom og forbi Nordgard 
Aukrust. http://www.aukrust-nordgard.no.  

http://www.turistveg.no/modules/module_123/templates/fp.asp?iCategoryId=68&vt=fp&iTVID=66&iInfoId=80&lang=nor  
 

 

 
Det ligger mange interiørfoto på flickr.com 
http://www.flickr.com/search/?q=goetheanum&s=rec&page=5  
 

Se Goetheanum på flickr.com 
På bildedelingsnettstedet http://www.flickr.com  
er det lagt ut over 800 foto fra Goethe-
anum. Disse kan og sees som diasshow 
http://www.flickr.com/search/show/with/318501857/?page=3&q=Goetheanum  

Søker man på Rudolf Steiner, ligger det 
inne 1.600 foto, mens søk på Anthopo-
sophy gir 500 foto, og Antroposofi viser 
36 foto, de fleste fra Järna. 
 

 
 

En helhetlig vei til kunnskap 
Video fra Steinerskolen på Hedemarken. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZA8AUZZ9ph8   

 

 
 

Avslutningsforestilling  
på Steinerskolen i Bærum på Grav gård. 
http://www.youtube.com/watch?v=PVkXe2bS1Q0 

 

 
 

Blader Faller Live  
Leonard Cohen (Hallelujah), gjendiktet 
av 6A ved Steinerskolen på Nesodden. 
http://www.youtube.com/watch?v=G0Jb_u2dOv8 
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Det lysnar for nybyg-
get til Hogganvik  
Statsråd Magnhild Meltveit 
Kleppa (Sp) frå Hjelme-
land i Ryfylke, har lenge 
hatt lyst til å besøkje 
landsbyen for psykisk 
utviklingshemma og andre 
med spesielle behov for 
omsorg. Mens styreleiar 
Dag Erik Eikeland og dag-
leg leiar Angela Rawcliffe 

i Hogganvik landsby i Vindafjord formidla eit klart ønske om støtte frå 
kommunalministeren i kampen for å få finansiert eit nybygg ved landsbyen. 
http://www.grannar.no/nyhet.cfm?nyhetid=4368  

 

Steinerskolen som motkraft 
Svein Bøhn, tidligere steiner-
skolelærer og sekretær i Steiner-
skoleforbundet svarte på Margunn 
Bjørnholt kronikk Morgenbladet 2. 
januar om Steinerskolens beklage-
lige fravær som synlig samfunns-
byggende kraft. Bøhn henviser til at 
kritikken har fått de senere årene 
har vært nyttig fordi og fremtvunget 
en selvransakelse. Steinerskolen er 
ikke på defensiven, i stedet har de 
valgt å satse på kvalitetsforbedring. 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090123/ODEBATT/595900266 
 

Må få anstendige rammevilkår 
Da Kirke-, utdannings- og forsk-
ningskomiteen debatterte budsjett-
innstilling for 2009 i Stortinget rett 
før jul, understreket Odd Einar 
Dørum (V) at de kristne skolene, 
Montessoriskolene og Steinerskol-
ene nå må få anstendige og forut-
sigbare rammevilkår. De må få  
vite hva slags penger de skal få.  
Vi må kunne få en gjennomgang av 
de modellene vi skal ha, slik at vi 
slipper de rundene som vi har hatt 
gang på gang etter at vi endret den 
gamle friskoleloven til å bli en 
privatskolelov. http://www.venstre.no/politikk/skole/17071 

 

 
 

I høst besøkte kunnskapsministeren 
Bård Vegar Solhjell Steinerskolen i 
Trondheim etter invitasjon fra Steiner-
skoleforbundet. Statsråden ble mottatt 
på en nyoppusset skole, hvor 6. klasse 
med scenevant utstråling fremførte en 
rytmeforestilling i skolens sal. Norge er 
det landet i verden som har flest 
steinerskoleelever i forhold til antall 
innbyggere, tett fulgt av Nederland, 
Sveits og Tyskland. http://www.steinerskolen.no/  

  

Biodynamisk champagne 
Les Chèvres Pierreuses Brut (10671 Basis-
utvalg (Parti)) er en svært god champagne. 
Den er laget av biodynamisk dyrkete druer. 
Renere enn dette blir det knapt. Produsent-
en Leclerc Briant, med tradisjoner tilbake til 
1872, har snart konvertert sine rundt 30 
hektar vinmarker til 100 prosent biodynamisk 
dyrking. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=555713  

 

Dr Hauschka och Weleda fikk mycket bra omdöme  
Men bland de 52 duschkrämer som har granskats av den tyska tidningen Öko 
Test, innehåller flera flotta märkesduschkrämer skadliga kemikalier, som den 
dyraste, L eau D Issey, som innehöll ämnen som kan brytas ner till formaldehyd. 
http://www.radron.se/templates/Artikel____2037.aspx 

 

„Sonett“ har fått den tyska Etik-Bankens pris  
Den antroposofiska producenten av rengöringsmedel har 
en särskilt hög kvalitet inom områdena miljö och etik.  
»Aktiviteterna för en hållbar utveckling kännetecknar alla företagets verksam-
heter, exempelvis sker hela produktionen utan att sopor eller avloppsvatten 
uppkommer.” http://www.antroposofi.info  

 

 
 

Lørdag 28. februar kl 10-16 i Oscarsgt. 10 

Husk påmelding Vinterverkstedet 
I forbindelse med 100-års markeringen i 
2008 ”samlet vi troppene” og gjorde en 

dugnad mot offentligheten. Spørsmålet er 
nå: ”Hvordan få til et videre samarbeid i 
2009?” Se programmet for verkstedet: 

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Invitasjon_Vinterverksted_28.2.09.pdf 

Påmeldingsfrist er 23. februar 2009 til 
asn@antroposofi.no, tlf 22 60 00 67. 
 

En evalueringsrapport på 26 sider  
er utarbeidet etter 100-års markeringen 
og fås ved  å kontakte asn@antroposofi.no. 
 

24.-25. april 
Årsmøte i Antroposofisk Selskap i 
Norge, avholdes på Berle i Oslo. 
 

Vårprogram Oslo- og Vidargruppen  
4. mars “Draumkvedet” fremført av 
Tøge Talle, tenor; Ole Henrik Moe, 
fiolin og hardingfele. 10. mars Ole 
Harald Dahl: “Hvor begynner antropo-
sofien?” 24. mars Jakob Kvalvaag: 
“Moderne religiøsitet.” 31. mars 
Påskebetraktning ved Phillip Nortvedt.  
http://www.oslogruppen.no/Vaarprogram-09.pdf  
 

Agora forum for sosial nytenking 

Har våren 2009 en studiesirkel om 

Frihet, likhet og brorskap (solidaritet) 
med utgangspunkt i Rudolf Steiners 
forslag for samfunnsutvikling (Sosial 
tregrening http://no.wikipedia.org/wiki/Tregrening).  
25. februar Dag Fröland om revyens 
kvinnesyn - eller manglende sådant. 
http://www.agoraforum.no  
    

 
 

23 – 28 juni  Kulturhuset i Ytterjärna 
Grundstenen och Mikael-
Imaginationen 
Inbjudan till medlemmmar i Antropo-
sofiska Sällskapet och andra intres-
serade ”Om GRUNDSTENEN och 
MIKAEL-IMAGINATIONEN” med Sergej 
Prokofieff och eurytmiensembler från 
Danmark, Norge, Sverige, Finland och 
Ryssland. Föredrag, eurytmidemonstra-
tioner och föreställningar, arbetsgrup-
per och biografier kring bl a eurytmi-
pionjärerna. Kulturhuset i Ytterjärna, tel 
08-55430211.http://www.kulturhuset.nu/kalendarium 
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”Nattverden” http://no.wikipedia.org/wiki/Nattverden_(Leonardo) 
 

Leonardo da Vincis Nattverden 
Rudolf Steiner sa en gang at om en 
beboer fra en annen planet skulle 
komme til jorden, ville han kunne er-
kjenne hele jordtilværelsens mening 
ut fra ”Nattverden” av Leonardo da 
Vinci. Og som et lite bidrag til denne 
erkjennelsen holdt Harald Falck-Ytter 
påsken 2002 tre foredrag i det Antro- 

posofiske Selskap i Stuttgart; med en betraktning for hver disippel. Foredragene 
er gjengitt i Kristensamfunnets tidsskrift, se  http://www.christengemeinschaft.org/norwegen/tidsskriftet/nattverden.pdf 
 

Forum Berle weekendseminar 27. og 28. mars. Hovedtema er Kristi 
tilsynekomst i dag og ved vår tids begynnelse, med Jørgen Braren Lauritzen, 
forfatter av boken ”Kristusvejen. Spirtituel kristendom, meditasjon, terapi” 
(2001) og ”Meditationens gudommelige kraft. Vejen til dit sande hjerteselv i 
spirituel kristendom”. Påmelding cato.schiotz@schjodt.no. Kr 200. http://www.forumberle.no/foredrag.html 

 

 
 

Hva er det å være seg selv i grunnen? 
Nordisk Allkunstverk arrangerer sommermøte 
ved Gålåvatnet 10.-15. august i samarbeid  

med Peer Gynt AS. Stevnet 
er for unge og voksne med og 
uten funksjonshemminger fra 
hele Norden. Henrik Ibsens 
skuespill, Peer Gynt, vil deles 
opp til ulike aktører som på 
forhånd øver inn sin del før 
festivalen begynner. Alle 
festivaldeltakere innlosjeres i 
4-8 manns hytter på Gålå. 
Pris kr 4000 inkl kursavgift 
(1500) og kost og losji (2500). 
 

http://nordisk.allkunstverk.com/bakgrunn-og-historikk.html 
Billetter til forestillingen 14. 
august kl. 16 koster 200 kr. 
http://nordisk.allkunstverk.com/program.html  

 
Skillet mellom den gode og den 
dårlige skole skyldes læreren  
Astrid Bjønnes, lærer ved Steinerskolen  
i Vestfold, går i en debattartikkel ut mot 
myndighetens nye grep der mer og mer 
skal dokumenteres og evalueres i skolen, 
og henviser til stortingsmeldingen om 
læreren som nå er lagt frem. I den for-
bindelse nevner hun Inge Eidsvåg som i  
to morgenkåserier i radioen tok for seg 
lærerens rolle, hvor all verdens forskning  

 

Videregående, Rudolf Steinerskole i 
Bergen.  http://www.youtube.com/watch?v=Oi1uEPwIHME 

viser at skillet mellom den gode og den dårlige skole skyldes læreren. Eidsvåg 
setter opp tre momenter for den gode skole: faglig fordypning, pedagogisk frihet 
og møtet med elevene. For eks kan et møte mellom lærer og elev på sitt beste 
være som et stevnemøte – det ligger forventning i lufta. Steinerskolen i Norge 
har gjennom sine 80 år vært basert på pedagogisk frihet, noe som har skapt 
mange minnerike timer for både lærer og elev. I fremtiden kan dette bli vanske-
ligere for læreren. Målet må være at all verdens reformer og byråkratier ikke  
skal ta knekken på en skapende læringsprosess! http://tb.no/article/20090225/KOMMENTAROGDEBATT/519342644 

 

Store norske leksikon snl.no ligger på nett – GRATIS 
Norges ledende oppslagsverk gjennom 100 år har nå blitt tilgjengelig for alle. 
Kunnskapsforlaget åpnet i februar Store norske leksikon for alle brukere på 
nettet http://www.snl.no. Leksikonet er kvalitetssikret av synlige norske fagfolk, og 
det har mer enn 300.000 artikler. Så langt er det lagt ut 33 artikler relatert til 
antroposofi. Cato Schiøtz er redaktør for disse, se oversikten her:
http://www.snl.no/.taxonomy/Antroposofi. 

 

 

 
 

Sirkus på Steinerskolen i Ås 
Cirkus Sibylla har hatt sirkusskole for 
lærevillige elever på Steinerskolen i Ås. 
I løpet av fire dager ble det lagd kosty-
mer til 63 aktører. Hele skolen var 
involvert, og elevene har trent seg på 
samarbeid, konsentrasjon og selvtillit. 
Besøket ble avsluttet med en minne-
verdige sirkusforestilling, se flere foto: 
http://www.oblad.no/article/20090216/AAS/587593270 
 

 
 

"Et drømspill" i Bærum 
Skuespilleren Beate Eriksen stortrives i 
rollen som leder og instruktør for teater-
linjen på Steinerskolen, hvor de har satt 
opp "Et drømspill" på Steinerskolen i 
Bærum. Med i arbeidet med stykket har 
også vært Morten Borgersen, tidligere 
teatersjef ved Den Nationale Scene i 
Bergen. Flere av elevene har pendlet 
fra Moss og Toten for å være med. I fjor 
satte de opp barneteateret Trollspeilet. 
http://www.akersposten.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090220/KULTUR/223780153# 
 

 
Johannes Hertzberg på Rådhusplassen 2008 
 

Johannes Hertzberg 
Tidligere prest i Kristensamfunnet døde 
3.3.2009, 94 år gammel. Les intervjuet 
med Hertzberg da han fylte 90 år i 2005 
i Landsbyliv 4, side 22. De siste årene 
av sitt liv bodde han på Vidaråsen.  
 

http://www.camphill.no/Camphill/Landsbyliv/Vaaren_no4.pdf  
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Les mer om ASD-konferansen her: 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/asd.pdf  

 

Antroposofiske rådgivere  
setter hverandre stevne 6. til 11. juni 
på Klækken hotell ved Hønefoss. Det 
er første gang Association for Social 
Development (ASD) http://www.worldofasd.net 
legger sin internasjonale konferanse  

til Norge. Medlemmene er primært 
bedriftsrådgivere og noen forskere som 
støtter seg på det antroposofiske men-
neskesynet i sitt virke innen alle typer 
organisasjoner og bransjer. Inspirator 
og hovedfasilitator under sammenkom-
sten vil være den tidligere generalsek-
retær i Antroposofisk Selskap i USA, 
Arthur Zajonc. Like før jul i fjor utkom  
hans seneste bok; 
Meditation as Con-
templative Inquiry: 
When Knowing 
Becomes Love.  
Se også intervju med 
Arthur Zajonc. 
 

 

 
 http://www.collectivewisdominitiative.org/papers/zajonc_interv.htm 

 
 

 

 

Hvordan gjøre vitenskapen hel igjen 
This promising and informative film will be 
based on the book ”Animate Earth” by 
ecologist Stephan Harding: the story of 
Earth's functioning as a self-regulating, living 
being and of our inherent human, spiritual, 
moral and physical connection to that story. 

Se ”Animate Earth”-pilot på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=SoByrc6Rfpk 

 
Får biodynamisk mat ut til folket i USA 
Den første afroamerikanske kvinnen i Senatet, 
Carol Moseley Braun, skrev historie i 1993 da  
hun ble valgt. I ettertid sier hun at det var de  
seks verste årene av hennes liv. Hun innså ikke  
da at motstanden mot henne skyldtes at hun  
var en pioneer. I stedet tok hun ting personlig. I  
dag kaller hun seg en ”politiker på rehabilitering”. 
 

1 

På kontoret i Chicago handler det i dag om å få biodynamisk mat ut til folket 
gjennom selskapet Ambassador Organics http://www.ambassadororganics.com. Les intervjuet 
om hennes biodynamiske matvarefirma http://www.grist.org/feature/2008/01/03/braun/ og se abc-TV- 
intervjuet med Braun: http://abclocal.go.com/wls/story?section=resources/lifestyle_community/community&id=6582787 

 
    

  
 

”De vakreste husene i verden” 
'Waldorfs Walhalla - Hinter der Fassade Rudolf Steiner und 
sein eckenfreies Goetheanum' Als Gesamtkunstwerk ist die 
anthroposophische Kolonie in Dornach über jeden Zweifel 
erhaben. Auch wenn manche Klinke klemmt... Se utdraget om 
Goetheanum her:     http://www.anthromedia.net/fileadmin/user_upload/Kunst/AD_0209_HDF_Goetheanum-2.pdf 

  
Debio helt uenig med Bioforsk 
– Ingen tvil om at økologisk produksjon er bra 
for miljøet. Konvensjonell matproduksjon er 
den største bidragsyteren til utslipp av klima-
gasser, sier daglig leder Gjermund Stormoen i 
Debio http://www.debio.no. Han mener at økologisk  
landbruk har en spydspissfunksjon.  http ://www.gardsplassen.no/mat-og-marked/2009/02/01/debio-helt-uenig-med-bioforsk.aspx 

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) reagerer også på forskningen til 
Bioforsk, som er underlagt hans departement. Bioforsk hevdet i Aftenposten 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2941710.ece at det er en myte at økologisk landbruk og 
mat per definisjon er mer miljøvennlig eller sunnere. – Resultatene fra Bioforsk 
baserer seg på ett forsøk. Det blir for unyansert, sier Brekk, og viser bl a til 
undersøkelser i Sveits og Nederland om at økologisk produksjon gir 18 pro-
sent lavere utslipp pr. produserte enhet. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2947700.ece 

Landbruks- og matdepartementet har i januar 2009 vedtatt en handlings- 
plan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2015,  
se http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Handlingsplan_okologisk_200109.pdf  side 14,  
hvor den biologisk-dynamiske driftsretningen er spesielt positivt nevnt. 
Det har skjedd en stor økning av økologiske produkter. I dag har 5667 
den nødvendige godkjenningen fra Debio, noe som er 40,2 % flere enn i 2007. 
 

http://www.debio.no/_upl/statistikkhefte_2008_webversjon.pdf  

 

 
 

Rådhusplassen 19. september  
På Vinterverkstedet var det stor inte-
resse for å etablere et nytt marked på 
Rådhusplassen 2009. Her kan man 
synliggjøre seg selv, selge produkter, 
og samles fra fjern og nær i en felles 
handling. Prosjektleder er også i år 
Marit Vigerust. Hun inviterer til infor-
masjons- og idémøte 30. mars kl 17   
i Oscarsgt 10. For mer info, kontakt 
asn@antroposofi.no, eller mobil 99457053. 
 

Årsmøte fredag 24. 
og lørdag 25. april  
I den forbindelse ret-
tes oppmerksomhet-
en mot situasjonen 
 for det biologisk-dynamiske jordbruket i 
 Norge og internasjonalt. På Berle.  
 

Et levende mangfold 
Forfatter og forsker 
Berit Swensen presen-
terer den nye boken 
om biodynamisk jord- 
og hagebruk på års-
møtet. Boken er utgitt 
av Biologisk-dynamisk  

 

 

Forening i samarbeid med Andrimne 
Forlag. Den har en rekke flotte fotogra-
fier av Finn Dale Iversen. Boken er på 
200 sider og koster kr 350. Rabatt ved 
kjøp av flere. http://www.biodynamisk.no/utgivelser/  
  
Onsdag 25. mars 2009, kl. 19 
The Earth Charter - Erklæringen om 
Jorden, foredrag Leif-Runar Forsth. 
Spørsmål og diskusjon. Josefines gt. 12. 
Inngang kr 50. http://www.agoraforum.no  
 

Fredag og lørdag 15.-16. mai 2009 
BALDER eller GUDENES GJENKOMST 

Myte og naturanskuelse. Med Seija 
Zimmermann, Frode Barkved og Inger 
Reistad. ASN og The School of Nature. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/BALDER_Oslo_09.pdf  

 

Jordsamvirke ønsker medlemmer 
Jordsamvirket startet opp med prosjek-
ter i Ukraina i 2006. De første gave-
pengene gikk til avtaler med bøndene 
for å sette gården i drift. Deretter til 
såkorn og kukampanjen. I dag er 27 kyr 
finansiert på Potutory. Gården i Vest-
Ukraina skal nå utvikles til et modell-
prosjekt for å starte en økologisk land-
bruksskole. Til dette trengs flere med-
lemmer i Jordsamvirket. http://www.freearth.org  

Jordsamvirket står på alternativmessen 
i Oslo 24 -26. april. http://www.altnett.no 
 

 



   
 
 
 

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  

 

AntroPost 2009-4 
 
 

 

 

 

 

ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGES KALENDER  http://www.antroposofi.no/direkte/kalender  
 

 

 
 

  
Statsminister Jens Stoltenberg viser eurytmi i Lørdagsrevyen i forbindelse med at han 
fylte 50 år. Se innslaget her: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/163802  
 

– Jeg er veldig takknemlig overfor Steinerskolen  
Jens Stoltenberg fylte 50 år 16. februar, og i et intervju med NRK forteller han 
om da familien Stoltenberg returnerte til Norge etter flere år i utlandet, og han 
begynte på Steinerskolen i Oslo http://www.rsio.no. Dette hadde ifølge ham selv stor 
betydning. – Jeg slet både på skolen og med språk, var veldig tjukk og følte at 
jeg hadde det vanskelig. Jeg lærte ikke å lese og skrive ordentlig før i 4.-5. 
klasse, men Steinerskolen lot meg være barn i mange år, og jeg opplevde ikke 
det at jeg var sent ute med læringen som noe problem der. Jeg er veldig 
takknemlig overfor den skolen. http://www.nrk.no/nyheter/1.6522229 

 

Et mer autoritært SV?  
Theo Koritzinsky, tidligere leder og 
Stortingsrepresentant for SV og med-
lem av SVs utdannings- og kultur-
politiske utvalg, spør i Dagsavisen om 
SV er i ferd med å bli et mindre liberalt 
og tolerant parti? Dette på bakgrunn av 
SVs landsmøtevedtak om å gjøre slutt 
på privatskoler og statstilskudd til 
enkelte trossamfunn. Videre påpeker 
han at Steinerskoleforbundets leder, 
Gry Alsos, med rette påpekte at å om-
danne 35 Steinerskoler til offentlige 
skoler er en umulighet. I stedet burde 
SV undersøke hva vi kan lære av skol-
ene. http://www.dagsavisen.no/meninger/article407937.ece  

Steinerskoleforbundet stiller seg 
undrende til vedtaket på SVs lands-
møte i mars. Se de mange reaksjon-
ene i media http://www.steinerskolen.no . 

  

Partiledelsen stemte imot SVs 
landsmøtevedtak i mars. 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2990887.ece  

 

 Retten til å velge skole 
Retten til å velge skole for våre barn 
er nedfelt i menneskerettsloven som 
er en del av det norske lovverket. 
Menneskerettsloven http://www.lovdata.no, 
vedlegg 4, Art 13. http://www.foreldrene.no 

 

Presentasjon på Barratt 
Due 19. april kl 18.00. 

Bøkene kan kjøpes 
på www.antropos.no   

Hva gjør at noen blir kunstnere, musikere 
eller betydelige samfunnsaktører?  
Den russiskfødte pianisten og pedagogen Marina 
Pliassova har lang erfaring fra arbeid med begavede 
barn. I boken ”Følg kallet” presenterer hun fjorten 
mennesker som har nådd langt innenfor sitt felt, hvor 
de forteller om foreldre, pedagoger, prestasjonskrav, 
gleder og skuffelser, triumfer og nederlag. Og hvilke 
muligheter som finnes for talentfulle barn og unge i 
dagens Norge? Vi møter Einar Steen-Nøkleberg, 
Arild Tjeldvoll, Håvard Gimse, Jens Harald Bratlie, 
Henrik Syse, Mikhail Alperin, Nikolai Zwetnow, Jiri 
Hlinka, Vasilij Jermakov, Aleksej Kosjvanets, Sergej 
Starostin, Jurij Bogdanov, Jurij Rozum og Tatjana 
Rodionova. http://vidarforlaget.no/catalog/product_info.php?products_id=474  

 

Bli andelshaver i Ommang Søndre 
Gården ligger i Løten og drives biologisk-
dynamisk. Her er 14 melkekyr, ungdyr, 
kalver, 40 melkegeiter, kje, noen høner 
og ender. All geitemelk og noe kumelk 
brukes i gårdens egen osteproduksjon. 
Melken pasteuriseres ikke, noe som gir 
en kvitost med mye smak. Kjøttet 
foredles på Brovoll slakteri i Stange.  
http://www.cultura.no/uploads/Pengevirke_2_2006%20Ommang.pdf 
 

 
 

Andelslandbruk er en form for direkte 
omsetning og dialog mellom gård og 
forbruker. På Ommang Søndre kan du 
velge mellom tre ulike andeler. Da mottar 
du en fast del av gårdens produksjon og 
kan delta på årstidssammenkomster og 
arbeidsdager. Se bestilling Ommang: 
http://www.andelslandbruk.no/default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=1322&DGI=1322  

 

BOK og debatt 
onsdag 22. april  
Litteraturhuset 
 

Årets gavebok ”Et 
levende mangfold  
– om biodynamisk 
jord- og hagebruk” 
blir presentert på  
Litteraturhuset av forfatter Berit 
Swensen. Biodynamisk fingermat og 
forfriskninger fra kl 17.30. Artur 
Granstedt snakker om ”Landbruket og 
miljøet! Jorda, vannet og klimaet.” Se:  
 

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/agranstedt.pdf  
Regine Andersen om ”Landbruket og 
det biologiske mangfoldet”, og Grete 
Lene Serikstad om ”Hvorfor spise 
økologisk”. Paneldebatt og spørsmål 
hvor Oikos, Debio, Bioforsk Økologisk 
deltar. Ordstyrer: Cato Schiøtz. 
http://www.litteraturhuset.no/program/2009/04/okologisklandbruk.html  

 

Biodynamisk vindyrkning tar av 
Det var først på 80-tallet at det begynte 
å bevege seg i vinverdenen utenfor 
antroposofenes rekker. Christine Saahs 
i Østerrike var trolig den første i 1971, 
og Nicolas Joly i Loiredalen i Frankrike. 
Steiners åtte forelesninger for bønder er 
blitt en milepæl innenfor dette miljøet. 
http://www.dn.no/vinguiden/anmeldelser/article1647347.ece  
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”Omtanke kan smages”  
er restaurant Geraniums http://www.restaurantgeranium.dk 

filosofi. Dette gjelder alt fra plant-
enes ernæring og dyrevelferd til 
tilberedningen av maten. Restaur-
anten i Kongens Have i København 

har tatt byen med storm og fått en stjerne 
i Michelin-guiden. Rasmus Kofoed er 
oppvokst med læren til filosofen og natur-
vitenskapsmannen Rudolf Steiner, og 
han er den eneste i verden med to 
medaljer fra Bocuse d'Or. Sin matfilosofi 
utformet Steiner i åtte foredrag om 
jordbruket, hvor Steiner fremhever 
hvordan ”alt henger sammen med alt”. 
Konkret innebærer dette for eks at bruk 
av kunstgjødsel ødelegger jordas 
biologiske balanse og fruktbarhet. Plant-
ene blir feilernært, mister sin naturlige 
motstandskraft og må derfor ”beskyttes” 
med giftstoffer eller plantevernmidler. 
http://www.aperitif.no/?id=124502  

 

”Gunstig såtid i forhold til månens stilling i dyrekretsen” 
Les artikkelen til Maria Thun som stod i Herba nr. 1-1976 og nå ligger på nettet. 
http://www.biodynamisk.no/herba/artikler/h19761.html  

 
Presentasjon av Gary Lachmans Rudolf 
Steinerbiografi i Litteraturhuset 12. mai kl 19 
Deltakere i panelet er bl a Cato Schiøtz og Henrik B. 
Tschudi, forfatter og redaktør. http://www.litteraturhuset.no 

Det er Flux forlag http://www.flux.no som har oversatt og står 
for utgivelsen av "Rudolf Steiner - Liv og tanker" av Gary 
Lachman (født  1955) som er mest kjent for å ha startet 
rockegruppa Blondie http://en.wikipedia.org/wiki/Blondie_(band) på 1970-tallet, under 
navnet Gary Valentine. Han har siden 2000-tallet utgitt 
flere bøker om Vestens okkulte tradisjon. Lachman er 
opprinnelig amerikansk, men bor nå i London og skriver 
bl a for The Guardian. http://www.forteantimes.com/features/profiles/109/rudolf_steiner.html  

1 

 

 

 

Biografien kom på engelsk i 2007 og har fått strålende 
kritikker. Gary Lachman er ingen antroposof; hans posisjon 
er den nysgjerrige skeptikerens, og han tar leseren med på 
en fascinerende reise gjennom de ulike åndsstrømningene 
som Steiner kom i berøring med. Han viser hvordan 
antroposofien vokste frem som en motsats både til viten-
skapens materialistiske menneske syn og teosofiens 
innadvendthet. Og han drøfter Steiners betydning i dag. 
http://www.vol.no/Bokstaveligtalt/?N=13647 

 
   

Generalforsamlingen i 
Goetheanum 4.-5. april 
”Hvordan kan man forstå den 
spirituelle situasjon i verden i 
dag, hvordan møter Antroposo-
fisk Selskap de store tidsspørs-
målene, og hvordan står hver 
enkelt i forhold til disse spørs-
målene i sin egen skjebne? 
Dette har styret i Verdens- 
selskapet arbeidet med, noe som har resultert i følgende spørsmålsstillinger: 
- Det blir mer og mer vanlig med en religiøsitet som ikke er bundet opp mot en 
konfesjon. I dette feltet har Antroposofisk Selskap en oppgave å nærme seg 
Kristus-spørsmålet på en udogmatisk og aktuell måte og som ikke binder det 
opp til en bestemt religion.  
- Den frie høyskolen for åndsvitenskap har en oppgave i å bearbeide og 
formidle den antroposofiske vitenskapelighet. 
- Vilje til dialog er det som kan føre til en fruktbar videreutvikling innenfor de 
initiativ og arbeidsområder som er sprunget ut av antroposofien. 
- Erkeengelen Mikael setter i følge Steiner bejaelse av verden som en forut-
setning for bejaelset av selvet – noe som også vil gjelde det antroposofiske 
selskap. Les hele referatet fra generalforsamlingen i Goetheanum (tysk): 
http://www.anthromedia.net/news/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=821&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=784e73efd2 
 

Se også AnthroposophyWorldwide april 2009 http://www.goetheanum.org/fileadmin/wochenschrift/awe/W200903.pdf 
 

Du kan bli medlem av Antroposofisk Selskap her: http://www.antroposofi.no/medlemskap/  

 

Fredag 17. april, kl 19.30 
Foredrag Thomas Meyer (Basel) 
"Die Aktualität der 'Philosophie der 
Freiheit'. - In ethischer, sozialer und 
spiritueller Hinsicht."  
Lørdag og søndag 18. - 19. april    
Seminar med Thomas Meyer 
"Die 'Philosophie der Freiheit' als Weg 
zur wahren Welterkenntnis und 
Selbstverwirklichung." Foredrag og 
seminar blir holdt på tysk. Kr. 300. 
Sted: Oscars gt 10. http://oslogruppen.no/Program.html  

 
24.-25. april  
Årsmøte 
Antroposofisk 
Selskap i  Norge 
i Josefinesgate 12 
 

Tema: ”Vårt ansvar 
for jordens fremtid”  
- det biologisk-dynamiske landbruket i 
Norge og internasjonalt. Temadelen er 
åpen for alle interesserte. Se Artur 
Granstedts artikkel «Vårt ansvar för 
jordens framtid» i Antroposofi i Norge 
I/2009. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/agranstedt.pdf 
Fredag 24. april kl 19.00  
«Globale trender og situasjonen for det 
biologisk-dynamiske landbruket», 
Regine Andersen. Påfølgende samtale. 
«Et levende mangfold», Berit Swensen 
presenterer sin nye bok.  
Lørdag 25. april kl 15.00  
«Realiteter og utfordringer for en bio-
logisk-dynamisk bonde i dag.» Bidrag  
av bonde Asbjørn Lavoll. Samtale. 
http://www.antroposofi.no 
  

 

  
 

15. og 16. mai  
”BALDER eller Gudenes hjemkomst” 
Balder-kreftene kan idag litt etter litt bli 
gjenfunnet – som «ubevisste form-
krefter» i natur og menneske. Seminar 
med Seija Zimmermann fra Goethe-
anum, Frode Barkved og Ingrid Reistad  
 

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/BALDER_Oslo_09.pdf 
 

7. -19. mai  
Baldron Dvergakademiet arrangerer 
en rekke kurs og fordrag i Østlands-
området med Gunhild von Kries 
musiker, forfatter og terapeut og Dr. 
Gunter Gebhard, som er en etter-
traktet foredragsholder i goetheanistisk 
naturvitenskap, praktiker i substans-
forskning, barnebetraktning og 
astronomi. Se http://www.baldron.com/innhold/kurs_foredrag.html  
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Ny bok om pionerår i 
Kristensamfunnet i Norge 
Kristensamfunnet ble etablert i 
Norge i 1927 som et av de før-
ste utenfor Tyskland og Sveits. 
Boken forteller om de første 33 
årene fram til 1960, og gir et 
innblikk i liv og virke på den 
tiden, synliggjort bl a gjennom 
100 bilder og dokumenter. Den 
tidlige starten i Norge skyldes 
helt og holdet Christian Smit.  
I første kapittel kan du lese hva 
som fikk en juridisk embets-
mann til å bryte over tvert og bli 
prest i det nye Kristensamfun-
net. Boken er skrevet av John 
Baum og utgis på Antropos 
forlag. Den er på 177 sider.  

Les det første kapittelet her: http://www.christengemeinschaft.org/norwegen/pdf/christiansmit.pdf   

Tilbudspris på kr 260 (inkl porto) frem til 1. juli 2009. http://www.kristensamfunnet.no 

 
 

Hvorfor forsvinner biene?  
Store mengder bier forsvinner i 
verden. Hvilke konsekvenser kan 
dette få for matvaresituasjonen? Se 
Schrödingers katt http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/489913  

Över 60 procent av bina har dött i 
USA under de senaste tio åren, och 
bönderna i Kinas fruktdistrikt i  

 

 Sichuan har inte sett skymten av några humlor eller bin sedan slutet av 80-talet. 
http://www.antroposofi.info/mat_odling/bin Det har skjedd en kollaps i Japan, opp til 50 prosent av 
biene har forsvunnet. http://www.organicconsumers.org/articles/article_17704.cfm  Les Rudolf Steiner foredrag 
om bier og deres betydning for den moderne biavler. http://www.biodynamisk.dk/sider/dyrkning-biavl.html 

 

 
 

Hvem skal eie bondens frø http://www.fni.no/doc&pdf/grobladet.PDF  

Under presentasjonen i Litteraturhuset 22. april tok Regine Andersen fra Fritjof 
Nansen Instituttet bl a opp "Farmers rights". Prosjektet er finansiert av midler 
fra Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet, og resultatene  
 

 
Artur Granstedt i Litteraturhuset 22.4.2009 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/agranstedt.pdf  

har vakt stor interesse i mange land.  
"Farmers rights" blir av FAOs internasjo-
nale traktat for plantegenetiske ressurser 
beskrevet som en anerkjennelse av 
bondens tidligere, nåværende og fram-
tidige bidrag for å ta vare på, forbedre og 
tilgjengliggjøre plantemateriale for mat-
produksjon. Les kronikken i Aftenposten. 
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1040492.ece  

 

 

 
 

Foreldre og tidligere elever 
Tidligere elever og foreldre ved 
Rudol f Steinerskolen i Oslo www.rsio.no 
intervjues om sin opplevelse og 
erfaring: Camilla, tidligere elev og mor, 
http://www.youtube.com/watch?v=VotEtQbkimE  
Carl, tidligere elev og nå far, 
http://www.youtube.com/watch?v=RcFPMvUo0mE  

Bjarne, tidligere elev og nå far  
http://www.youtube.com/watch?v=f31Y3uIlZhE 

Ane forteller om sin erfaring som mor 
http://www.youtube.com/watch?v=QFlPJrNXrmE  

Mathias, tidligere elev, om hva som 
er best og verst http://www.youtube.com/watch?v=tuiu2HrZvqA  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=G4F9MQxNu3s 
 

Hør O Fortuna fremført av  
et sammensatt kor av foreldre, lærere 
og elever på Steinerskolen Nesodden 
http://www.nesodden.steinerskolen.no. 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KcnS3AvLeZ4 
 

Eurythmie-Alanus Blickfeld 2009  
2. Semesterabschluss Das erste Jahr 
aus Ihrer Arbeit mit Grundelementen und 
unterschiedlichsten Gegenständen. Es 
gab solistische, Gruppen-, und selbst 
Choreographierte Darstellungen zu 

sehen. 
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http://www.oblad.no/article/20090109/AAS/14694853#   
 

Ås kommunes miljøvernpris  
Haugtussa Steinerbarnehage fikk 
prisen for sitt bærekraftige levesett. 
Jan Arve Andersen har tegnet barne-
hagen som skiller seg ut fra andre 
barnehager med sin bølgende ut-
forming og sine buede vinduer. – Da 
vi skulle bygge barnehagen, var vi 
opptatt av å få til et økologisk bygg. 
Og i dag er vi svært stolte av barne-
hagen slik den er blitt, sier styrer 
Randi Søimen Bjørkedal.  

 

Barn trenger ikke mer skjermtid 
I Kunnskapsdepartementets nye rammeplanen for barnehagen heter det: 
«Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunika-
sjon og innhenting av kunnskap», skriver Frode Barkved i en debattartikkel i 
Dagbladet. Han henviser til utviklingspsykolog Jane M. Haley som påpeker at 
ungdom har større vanskeligheter enn tidligere med å forholde seg til verbal 
undervisning, både muntlig og skriftlig. De sliter med, eller unngår helt, 
skriftlige oppgaver. De glemmer fort beskjeder og strever med konsentrasjon. 
Haleys konklusjon er at tidlig intellektuell læring og tidlig bruk av datamaskiner 
er to vesentlige faktorer som bidrar til svekkelsen av den selvstendige 
tenkningen hos amerikanske studenter.» http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/05/08/574245.html  
 

Steinerskolene har lykkes  
Ivar A Bjørgen, professor ved 
psykologisk institutt NTNU 
mener at Steinerskolene har 
lykkes: De har maktet å møte 
kravene både fra brukere og 
AFEL, og samtidig imponert 
PISA. Ordentlig læring krever 
at du selv handler i forhold til 
læringsoppgaven og får se 
resultatet av din egen aktivitet. 
Da nytter det ikke å ha en 
hjelper som leder deg frem 
mot målet, du må selv initiere  

 

 

aktiviteten og oppleve konsekvenser av denne. Dette er kjernen i «ansvar for 
egen læring» (AFEL) som ble lansert i forbindelse med reformene på 1990-
tallet. Da NTNU-studenter ble bedt om å vurdere sine lærere i videregående 
skole, klaget de ikke på deres faglige kunnskaper. Nei, på spørsmålet om 
hvilke egenskaper som var viktigst for å være en god lærer i den videregående 
skolen, ga elevene følgende rangering: Nr. 1 og viktigst: Interesse for meg!  
2. Smittende interesse for faget sitt, 3. Myndighet, ro i klassen, 4. Humoristisk 
sans, 5. Pedagogisk evne og 6. Rettferdighetssans. Og i stedet for flere timer 
ønsket de heller at de timene de allerede har, skulle bli mer meningsfylte. 
http://www.adressa.no/meninger/article1312149.ece 
 

Bob Dylan er skremt av dagens teknologiske utvikling,  
som han tror har skumle virkninger på dagens unge generasjon. – Det er 
merkelig og skremmende å se så mange unge mennesker gå rundt med 
mobiltelefoner og iPoder i ørene, og være så innhyllet i medier og videospill. 
Det raner dem for deres egen identitet, sier Dylan (67) til bladet Rolling Stone. 
http://dt.no/article/20090506/NTBK/310902147 

 
   

 

Videreutdanning i billedkunstfag RSH 
1-årig heltidsutdanning med 60 studiepoeng – 
evt et halvt år (30 poeng). Studiet gir billedkunst-
nerisk og steinerpedagogisk tilleggskompetanse. 
Faget settes inn i en kulturhistorisk sammenheng 
med tanke på undervisning i en steinerskole, 
men er også åpen for andre interesserte. For-
dypning i farge, form og linje med undervisning i 
forskjellige teknikker innenfor tegning, maling, 
modellering og andre grafiske eller formmessige 
uttrykk. Individuell vei med vekt på egne arbeider 
og fellesprosjekter. http://www.rshoyskolen.no/rsh-billedkunst.htm   

 

Seija Zimmermann  
er fra Finland og  
sitter i Vorstand i 
Goetheanum.  
http://www.goetheanum.org/1757.html?L=1  

 

15. og 16. mai, Oscarsgt 10, Oslo 
BALDER eller Gudenes hjemkomst 
Balder-kreftene kan idag litt etter litt bli 
gjenfunnet – som «ubevisste form-
krefter» i natur og menneske. Seminar 
med Seija Zimmermann fra Goethe-
anum, Frode Barkved og Ingrid Reistad. 
Arrangør: The School of Nature og 
Antroposofisk Selskap i Norge  
 

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/BALDER_Oslo_09.pdf 

 

 
 

23. – 28. juni, Kulturhuset i Ytterjärna  
Förvandling och Framtid  
– Om GRUNDSTENEN och MIKAEL-
IMAGINATIONEN" med Sergej 
Prokofieff och eurytmiensembler från 
Danmark, Norge, Sverige, Finland  
och Ryssland. Föredrag, eurytmide-
monstrationer och föreställningar, 
arbetsgrupper och biografier kring bl a 
eurytmipionjärerna. Arrangör: 
Antroposofiska Sällskapet i Sverige. 
http://www.antroposofi.nu/fileadmin/bilder/doc/2009_forvandling_och_framtid.pdf  

 

 
 

Allkunstnerisk Sommerskole 
29. juni – 4. juli, på Nesodden 
Kunstnere fra Nesodden inviterer til 
kurs i ulike kunst & håndverk. Middag 
serveres. Foredragsrekke i Skoklefald-
salen kl 15 daglig, er åpen for alle. 
Allkunstnerisk sommerutstilling: 
Wenche Øyen, Eva Berland, Kari 
Noreger, Lill Isaksen. Avslutnings-
konsert «Balkanmusikk» på Hellvik-
tangen lørdag 4. juli fra kl. 20.00. 
www.allkunstnerisksommerskole.no 

 

Talent. Begavelse. Geni.  
– Folk undervurderer mengden med 
arbeid som ligger bak, sier den russiske 
musikkpedagogen Marina Pliassova. 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090508/OKULTUR/47890700 
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ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGES KALENDER  http://www.antroposofi.no/direkte/kalender  

 

 
RSH på Berle i Professor Dahls gate 30 og Antropos Bokhandel i Josefines gate 12.  

 

Ønsker innspill til brosjyre ”Det antroposofiske kvartal bak slottet” 
Antroposofisk Selskap vil utarbeide en brosjyre for det antroposofiske kvartalet 
bak slottet og trenger innspill og foto. Brosjyren skal være ”en spasertur” med 
historiske glimt, og gi info om aktiviteter og tilbud, samt steder Rudolf Steiner 
besøkte i Norge i perioden1908-1923. Turen går via Cultura Bank, Lasson-
løkka, Oscarsgt 10 og 12, Antropos, Arkitektenes hus, Hjelms gt 3, Prof. Dahls 
gt 17, Berle, Røtter (tidl Helios), Kristensamfunnet, Solrosen barnehage, Nobel-
instituttet og Kunstlinjen RSH i Munkedamsvn. Innspill og foto sendes til Sissel 
Jenseth, asn@antroposofi.no. Realisering er avhengig av midler til trykking. 
Støtte kan settes inn på konto 12540502054, merket ”Antroposofisk kvartal”. 
 

 

Takk til ”Herr Cultura” – Svein Berglund 
Svein Berglund avslutter sin lange karriere i Cultura.  
 

http://www.cultura.no/DesktopModules/ReadNews.aspx?ModuleID=164&ItemID=166&tabID=793&subtabID=796  
 

I et intervju 2002 forteller han hvordan han på 60-tallet 
var med og tok initiativ til Helios, og i 1982 var han med 
og startet arbeidet med skape en alternativ finansier-
ingsinstitusjon i Norge sammen med bl a økonomi-
professor Leif Holbæk-Hanssen http://www.cultura.no/uploads/pengevirke2_2003.pdf 

Cultura lånesamvirke ble etablert i 1986 og Cultura 
Sparebank 1. januar 1997. Bakgrunnen var Rudolf 
Steiners syn på pengekvaliteter og gavepengenes 
oppgaver i samfunnet. Dessuten at ånds- og kulturlivet 

må få en selvstendig plass i en samfunnsstruktur. http://www.cultura.no/uploads/pengevirke4_2002.pdf 

Se også: Etablering av Global Alliance for Banking on Values i 2009 
http://www.gls.de/die-gls-bank/presse/aktuelle-pressemeldungen/detail/datum/2009/03/12/gruendung-der-global-alliance-for-banking-on-values.html  

 
Penger ”På Kanten” Filosofifestival 
arrangeres 5.-7. juni i Kragerø med temaet 
penger. Foredrag med professor Margrit 
Kennedy, en talskvinne for en rentefri 
økonomi, Jan F.Qvigstad, Thomas Hylland 
Eriksen og Jostein Gaarder. http://www.paakanten.no 
8. juni holder Cultura Bank et oppfølgingsseminar i Kragerø 
om lokal økonomi og lokale penger i samarbeid med Kragerø Kommune, Qoin, 
Framtiden i Våre Hender. Professor Margrit Kennedy bidrar med hvordan 
kommuner kan skape bærekraftige kretsløp i sine økonomier og beholde mer.  
http://www.cultura.no/DesktopModules/ReadNews.aspx?ModuleID=164&ItemID=171&tabID=793&subtabID=796  

 

The Crisis of Western Capitalsm på Berle 12. juni kl. 18.30 
Dr. Christopher Schaefer tar i foredraget "The Decline of Empire, The Crisis of 
Western Capitalsm and Rudolf Steiner's Threefold Imagination" for seg det 
amerikanske imperiets nedgang og hvilke endringer som trengs for å skape en 
mer sosial fremtid – med vekt på tankemønstre og sosiale strukturer. Schaefer 
har en livslang interesse for Rudolf Steiners økonomiske idéer og har undervist 
i amerikansk utenrikspolitikk og økonomi ved MIT og Tufts University i USA.  

Arrangør: GlobeNet3-gruppen Oslo http://www.gn3.no og Forum Berle www.forumberle.no. Prof. 
Dahls gt 30. Pris kr 75 (40 studenter). Et heldagsseminar 13. juni vil gå dypere 
inn i tematikken. Kontakt Mathias Bolt Lesniak mathias@lilio.com. Les mer: 
http://www.gn3.no/fileadmin/gn3/schaefer_flyer.pdf         http://www.anthromedia.com/news/article/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=769&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1171&cHash=05c80ddf99  

 

 
 

New York City s Rudolf Steiner School  
ble etablert i 1928 og er den eldste 
Steinerskolen i USA. Da skolen feiret 
75 år, laget de en presentasjonsbok, se 
http://www.steiner.edu/admiss/admissBook/SteinerTXT.pdf  
og en film som nå er lagt ut på nettet. 
http://www.steiner.edu/celebrate/images/75th.mov 
 

 
http://dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090522/NYHET/875669095  

 

Økologisk løft i barnehagene 
– Enhver barnehage bør ha sin egen 
økologiske kjøkkenhage, sier styrer Gro 
Løkken i Solhagen Steinerbarnehage i 
Drammen. Hun har drevet økologisk i 
mindre omfang i flere år. I forbindelse 
med prosjektet "Økoløft i kommuner" 
lærer hun og den økologiske forkjemp-
eren Anita Panman opp 30 barnehage-
ansatte i å jobbe etter økologiske 
prinsipper. http://www.okologisk.no/portal/artikler/2008/1224499612.17  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wgR7Suam4_s 
 

The Connect Conference 2009, Dornach 
http://youthsection-dornach.blogspot.com/  
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Tematiska fältvandringar Järna 
 

Biodynamiska Forskningsinstitutet www.jdb.se/sbfi 
og Artur Granstedt inviterer til Rundvan-
dringarna med presentation av Forsknings-
projekt, fältförsök och resultat: ”Jorden och 
havet”, 16 juni, ”Jorden och maten”, 14 
juli, ”Jorden och klimatet”, 18 augusti. Här 
pågår jämförelser mellan odlingssystem 
och olika brukningsmetoder. Försöken är 
unika då de pågått sedan 1950-talet och 
pekar mot framtiden - ett jordbruk som kan Artur Granstedt  artur.granstedt@jdb.se 

erbjuda allt fler människor med närande föda och vårda grunden får vår lång-
siktiga existens, den grönskande jorden, havet och klimatet. 
http://www.jdb.se/sbfi/files/Tematiska_faltvandringar_sbfi_2009.pdf 

 

Kronprins Charles priset for miljøinnsats 
Prins Charles mottok Storbritannias øverste gartner-
utmerkelse for sin lidenskap for planter, bærekraftig 
hagebruk og miljøet. På tronarvingens gård Duchy 
Home Farm http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article549955.ece benyttes biologisk-
dynamiske prinsipper. http://www.sektion-landwirtschaft.org/1351.html?L=1  

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3082346.ece 
 
Järnafestivalen 28. juni - 4. juli for hele familien 
Kom med familjen eller ensam. Föredrag morgon och 
kvällsevenemang. Workshops: smide, drama, textil & 
sömnad, musikalisk improvisation, tango, eurytmi, mål-
ning, trädgård, mindfulness og meditasjon. For barna 

Cirkusskola med Cirkus Cirkör, bondgårdsbesö, lek. 
http://www.jarnafestivalen.se/om-festivalen    
 

  

Christhild Ritter leder meditasjonen  
– Vi lever i två världar, en synlig och en osynlig, 
förklarar Christhild Ritter, workshops-ledare för 
meditationsgruppen under Järnafestivalen. – Båda 

måste vårdas, och den osynliga vårdar vi genom  
själsvårdande övningar och meditation. Syftet är att komma in i och få ett 
förhållande till den värld eller verklighet som vi inte ser. För det krävs närvaro, 
vakenhet och medvetenhet, vilket man övar i den antroposofiska meditationen 
och skolningsvägen, som ställer mycket högre krav enn den vanlig meditation. 
http://www.jarnafestivalen.se/workshops/meditation   Läs intervjun med Christhild Ritter som gir tips på 
övningar du kan prova. http://www.antroposofi.info/filosofi/antroposofi/antroposofisk_meditation/  
 
I sin nye bok, ”Den inre vägen”, skriver Christhild Ritter om 
meditationen som en väg till insikt om det osynliga. Det finns tre 
olika världar: den fysiske, den själsliga världen som är både syn-
lig och osynlig, och den osynlige andlig värld. Dessa utgör grun-
den för vår existens. Boken beskriver hur vi genom förstärkt med-
vetenhet, själsliga övningar och meditation kan få ett förhållande 
till dem, förstå och hantera vårt liv. RItter har også skrevet: Den   
röda tråden, Vägen till kristallslottet, Annons om ett ledigt hus, Waldorfpedagogik. 
http://www.vidavinge.se 

 

Rudolf Steiner-bøker gratis på nett – på Bokhylla.no 
Nasjonalbibliotekets nye tjeneste, Bokhylla http://www.bokhylla.no presenterer en rekke 
bøker av Rudolf Steiner på nett. Tekstene er ”kopiert” og ikke digitalisert. Se 
 

http://www.nb.no/sok/search.jsf?query=steiner+rudolf&nav=digital%3AJa&nav=mediatype%3AB%F8ker  
 

I løpet av de kommende to-tre årene regner Bokhylla å tilby ca 50 000 bøker 
gratis på nett. Det legges ikke til rette for nedlasting eller utskrift av materialet 
før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3093212.ece   
 

 

Goetheanum inn i det 21. århundret 
Den økonomiske situasjonen i Det allmenne antroposofiske 
selskap i Goetheanum er kritisk, bl a pga stor tilbakegang i 
gaver og legater. I dag det ca 49 000 medlemmer i verden, 
hvorav litt over 900 i Norge. En stor andel av medlems-
bidraget fra hver enkelt går til verdensselskapet – som alle 
landsselskapene er en del av http://www.antroposofi.no/antroposofisk_selskap. I følge 
Cornelius Pietzner trenger selskapet 30 000 nye medlem-
mer i hele verden de neste tre årene. http://www.finanz.goetheanum.org/97.html?&L=1#c176   

 

  
 

Canada, 1.-8. august 2009  
Sfærisk Lys - Stille Forventning 
Konferansen i Yukon er et samarbeids-
prosjekt hvor også Antroposofisk 
Selskap i Norge bidrar. “Hvilken rolle  
og betydning vil Norden - i utvidet for-
stand - få i fremtiden?” Philip Thatcher 
(Canada), Sergej Prokofieff og Seija 
Zimmermann (Goetheanum), Frode 
Barkved og Hannes Weigert (Norge). 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/encirclinglight.pdf  
  

 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/fyresdal_09.pdf 
 

28.-30. august 2009 
Fyresdal: "Klarsyn og innvielse"  
Dette årlige helgeseminaret i slutten av 
august på Foldsæ belyser temaer og 
spørsmålsstillinger i sammenheng med 
Rudolf Steiners verk og antroposofien.  

Ingar Sletten Kolloen: «Mitt møte med 
Joralf Gjerstad – en klarsynt», Oddvar 
Granly, Jakob Kvalvaag, Terje Sparby, 
Cato Schiøtz og Harald Haakstad. 
«Draumkvedet» fremføres av Magne 
Skrede. Seminaret koster 1500 kr inkl. 
kost og logi. Fortløpende påmelding til 
asn@antroposofi.no Arrangør: Forum Berle, 
Antroposofisk Selskap i Norge og 
Foldsæ. Åpent for alle interesserte. 
http://www.antroposofi.no/antroposofi_i_praksis/initiativer/fyresdalseminaret  

 

 
 

RÅDHUSPLASSEN 19. september 
Se fra fjorårets markering på Rådhuspl. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Raadhusplassen_-_marked_20.09.08.pdf  

Kontakt er Marit Vigerust, m 99457053 
marit.vigerust@tekstkonsulenten.no  
 

Du kan støtte det antropsofiske  
Arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap, anmeld 
deg her: http://www.antroposofi.no/medlemskap/  
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ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGES KALENDER  http://www.antroposofi.no/direkte/kalender  
 

 

Olav Aukrust teikna av Halvard Blekastad 
http://www.aukrust-nordgard.no/hoved.php?sideid=7 
 

Litteraturhuset tirs 18. aug kl. 19.00 
Ormegard og ørneflukt  
- erotikk, dekadanse, antroposofi og 
nasjonalisme. Aukrust-biograf Jan 
Inge Sørbø syner korleis den visjo-
nære Olav Aukrust vaklar mellom 
helvete og himmelrike. Advokat Cato 
Schiøtz kommenterer Aukrusts forhold 
til antroposofien http://libra.antropos.no/CS_Olav_Aukrust.html. 
Endre Skjåk, skodespelar og musikar 
kjend frå gruppa Lomsk, les og syng. 
Stumfilm med Aukrust på lerretet.  

Nedjma-salen. Gratis. Arrangør: Det Norske Samlaget. http://www.litteraturhuset.no/program/2009/08/ormegardogorneflukt.html 

 

 
 
Skoledebatt Litteraturhuset 
mandag 24. august 19.00-21.30 
Tvinges pedagogiske alternativer i 
Norge mer og mer mot et statlig defi-
nert ”anerkjent alternativ”? Steiner-
skoleforbundet og Norsk Montessori-
forbund inviterer til debatt foran valget 
hvor målet er å få frem hvor de ulike 
politiske partiene står i forhold til 
problemstillingen: Mangfold eller 
ensretting? Det finnes ulike syn på 
barn og læring, og på hvordan skolen 
skal nå sine mål. Er det plass for et 
mangfold av pedagogiske ideer i 
Norge? Hvilket frihetsrom har læreren? 
Bidrar myndighetenes kontrolltiltak til å 
skape ytterligere avstand til lærernes 
faglige utøvelse? Haldis Holst, Utdan- 

 

ningsforbundet, vil innlede. I panelet 
deltar sentrale politikere fra de 
politiske partiene. Møteleder: Roy 
Hovdan, kommunikasjonsrådgiver. 
Steinerskoleforbundet og Norsk 
Montessoriforbund bidrar også med 
innlegg. Wergeland-salen. Gratis. 
http://www.litteraturhuset.no/program/2009/08/mangfoldellerensretting.html  

 

 
 

Utenriksminister Jonas Gard 
Støre til Dagbladet: 
— Barna mine har gått både på 
Steinerskolen og i offentlig skole. Jeg 
har gode erfaringer fra begge og er 
veldig glad for at de fikk med seg 
kvalitetene fra Steinerskolen. 
http://www.dagbladet.no/2009/06/13/magasinet/jonas_gahr_store/politikk/u tenriks/6689126 

 

Maud Angelica på Steinerskolen  
i Bærum. Hun følger sin fars fotspor 
som gikk på Steinerskolen i Moss. 
http://www.klikk.no/produkthjemmesider/herogna/article487478.ece  

 

Tre unge mennesker om Steiner n og sitt samfunnsengasjement  
I løpet av 2008 har tre unge tidligere steinerskoleelever markert seg i det 
offentlige rom. Leder i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum: Det hun savner 
mest fra årene på Steinerskolen, er det å arbeide med sammenhenger, full-
førelse og det å gå i dybden av saker. Og å være skapende. – Det er en myte at 
Steinerskolen er ull og følelser, sier Gjærum, som mener at undervisningen er 
konkret, håndfast og grundig i sin faglige tilnærming. Leder i Operasjon 
Dagsverk, Arne Andreas Opheim, sier at Steinerskolen alltid oppfordret ham 
til å lete etter svar og stille spørsmål ved ting, og mener at det er noe av det 
viktigste en skole kan lære bort. Eline Drury Løvlien, som vant førsteprisen i 
«Fritt Ords ungdomskonkurranse» for 2008, gikk på vanlig skole før hun begynte
på videregående Steinerskolen i Trondheim. Hun angrer på at hun ikke startet 
på Steinerskolen mye før. I den offentlige skole var ingen av lærerne interessert 
i hennes engasjement utenom det som sto i læreboken. Mens i Steinerskolen 
oppfordres du til å jobbe selvstendig. Elevenes engasjement innsnevres ikke av 
pensum eller lærebøker. http://www.steinerskolen.no/nor/pedagogikk/artikler/_skole_og_samfunn/  

 
 

Frank Chester at the Goetheanum  
Frank Chester http://www.youtube.com/watch?v=2FYo263X-LU disco-
vered a seven sided geometric form 
never seen before. Frank presents 
eight years of his research regarding 
this seven sided form. You will see how 
geometry is interweaving between the 
physical manifestations and archetypes 
and how his research process has 
developed the quality which enables art 
to present intangible spirit in forms. This 
presentation was given in Dornach, at 
the library of the Goetheanum by Frank 
Chester to the past chair of the Section 
for Mathematics and Astronomy Georg 
Glöckler, 2007. I alt 9 videoer: 
http://www.youtube.com/profile?user=Frank7Chester&view=videos . 
  

 
 

Feiende flott sommeravslutning 
på Steinerskolen i Lillehammer med 
rytmeorkester, kor og dans. ”Vilje og 
mot” var tittelen på forestillingen, og 
elevene brukte knapt førti minutter på å 
overbevise om at de var godt utstyrt 
med begge deler. Blant annet hadde 
sjuendeklasse laget en hip-hop-versjon 
av Olav Aukrusts dikt «Viljen» og det 
ble sitert fra Ibsens «Peer Gynt» og 
«Bergmannen». http://www.gd.no/nyheter/article4407188.ece 
 

 

Nysirkus  
”Den lange reisen” 
var tema da alle 
elevene ved Rudolf 
Steinerskolen i 
Lørenskog feiret 
skoleårets slutt.  
Et eventyr skildret 
med fargerik ele-
ganse og spenning. 
 

http://www.lokalavisen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090622/KULTUR/595088497 
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Elevene Oscar Collett og 
Timana Anderson Nordland 
gleder seg til at den nye skolen 
starter 17. august. 

Helsepedagogisk har fått eget hus 
Etter å ha leid en rekke ulike lokaler av Oslo 
kommune har Helsepedagogisk Rudolf Steiner 
Skole i Oslo fått sitt eget hus i Ljabrubakken 
50. Skolen har 28 elever med til dels meget 
spesielle behov som blir ivaretatt av en stab 
på 30 ansatte. Det nye bygget er et treetasjers 
laftet bygg realisert ved hjelp av midler bl a fra 
Røde Kors og private stiftelser. Skolen har 
nettopp feiret sitt 25 års jubileum med teater-
oppsettingen av Haugtussa framført på scen-
en til Kunsthøgskolen og høstet begeistret 
trampeklapp. http://noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090624/NYHETER/258374344 

 

Byggjer for brorskap i den 
russiske landsbyen Ryshkovo 
Ein byrg byggjegjeng frå Sogn Jord- 
og Hagebrukskule; 21 elevar, fire 
lærarar og tre russarar, er i ferd med 
å sjå resultat av alt det harde arbeidet. 

Arbeidet  skjer i samarbeid med den 
ideelle stiftinga BRO – bygge, reise, 
oppleve, som har teke på seg opp-
gåva med å reisa eit heilt ressurs-
senter som skal nyttast dels til 
kurssenter, dels som leirskule m a  
for russisk ungdom med psykisk 
utviklingshemming. Målet er å reisa 
økologiske byggverk til gagn for det 
vesle lokalsamfunnet. BRO 
http://www.naturligbyggeri.no/bro/index.html har stønad frå 
DU, Camphill Norge og andre. 
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article4366512.ece 

 

En annerledes Peer spilles nå 
Skuespillere fra 7 land setter denne 
uka opp sin versjon av Peer Gynt ved 
Gålåvatnet. 400 deltar. Her er det folk 
både med og uten utviklingshemming 
i alle roller. Festivalen "Peer for alle" 
http://www.nordisk.allkunstverk.com/ skal i løpet av uka 
sette sammen scenene fra Ibsens 
skuespill til en helhetlig åpen fore-
stilling. - I morgen fredag 14. august 
er det premiere, og vi håper på 800 
pulikummere, sier initiativtaker, Dag 
Balavoine. Se fra forestillingen her: 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.6730328 

 
 

Forestillingen har fått ny musikk, og de 
ulike landene har hatt sine oppgaver.  
For eksempel har russerne hatt 
ansvaret for å være Bøygen og jobbet 
et halvt år for å lære seg scenen. 
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/523139  

 

 

Vallersund i TV2s Farmen 2010 
Realityserien Farmen skal i høst spilles inn på Tran-
øya utenfor Vallersund Gård. Alt skal se ut slik det 
gjorde der i 1910, og Vallersund, som til daglig er 
heim for et Camphill-fellesskap, passer ypperlig 
som ramme for markedet. Vallersund har røtter som 
gammelt handelssted og gammeldags krambu hvor 
farmendeltakerne kan handle. http://www.camphill.no/vallersund-gaard/sider/nyheter.h tm  

http://www.fosna-folket.no/incoming/article1243222.ece 

 

Skulpturutstilling i Vallersund 
Astrid Dahlsveens skulpturer står utstilt i 
Vallersund http://www.vallersund-gaard.com fram til 25. 
august 2009. Skulturene finnes i hagen,  
i fjæra, og i en av stuene er det gjort om 
til galleri. Astrid Dahlsveen er billed-
hugger på Fosen og har sine verk over 
hele landet. Se Landsbyliv nr 4 side 6 da 
Vallersund fikk sin Sjøløve i 2001.  
http://www.camphill.no/Camphill/Landsbyliv/LBL0004.pdf  
 

http://www.vallersund.com  

Unitehope-engel avduket i Vallersund 
Et stort kunstprosjekt satt i gang av den svenske kunst-
neren Lehna Edwall i 2005 har sitt mål å bringe håp, 
kjærlighet og medfølelse inn i verden. 49 Unitehope-
engler http://www.unitehopeproject.com  skal plasseres jorda rundt. De  
står på Mount Everest, i Australia, Uralfjellene, Peru 

og Hawaii. Paris vil få sin engel. Engelen ble avduket på Nesavarden 12. juli. 

 

 
 

24. aug kl 16.30 i Oscarsgt 10 
Møte om Rådhusplassen 
Arrangementet på Rådhusplassen skjer 
lørdag 19. september. Kontakt Marit 
Vigerust, m 99457053 marit.vigerust@tekstkonsulenten.no  
http: //www.antroposofi.no/aktuelt/artikkel/artikl er/ny_m arkedsdag_paa_r aadhuslassen_i _oslo/?tx_ttnews%5BbackPi d%5D=69&cH ash=b713d24a47 

 

28.-30. august 2009 
Fyresdal: "Klarsyn og innvielse"  
Helgeseminaret belyser tema i sammen-
heng med Rudolf Steiners verk og 
antroposofien. Ingar Sletten Kolloen: 
«Mitt møte med Joralf Gjerstad – en 
klarsynt», Oddvar Granly, Jakob Kval-
vaag, Terje Sparby, Cato Schiøtz og 
Harald Haakstad. Pris kr 1500 inkl. kost  
og logi. Påmelding til asn@antroposofi.no 
Arrangør: Forum Berle, Antroposofisk 
Selskap i Norge og Foldsæ. 
http://www.antroposofi.no/antroposofi_i_praksis/initiativer/fyresdalseminaret  

 

Novalisgruppa og Dvergakademiet 
http://www.baldron.com/filer/ThomasM8_09.pdf 

inviterer til foredrag og fordypnings-
seminar med Thomas Mayer og 
Agnes Hardorp http ://www.anthroposophische-medita tion.de/8.0.html  

 

Tirsdag 25.8. kl 19.00 
Direkte demokrati og regional valuta  
Erfaringer og spirituelle perspektiv fra et 
15 års politisk engasjement i Tyskland 
Unity Senter, Møllergata 23, Oslo  
 

Onsdag 26.8. kl 19.00 
Det nye klarsyn 
Foredrag på Berle, Prf. Dahlsgt 30. 
 

28.-30.august 
Naturånder, Mikael og en jord i 
forvandling Foredrag på Berle fredag 
28.7. kl 19.00. Lørdag og søndag prakti-
ske øvelser i naturen Steinerskolen i Ås.  
 

Tirsdag 1.9. kl 19.00 
Manikeisk kristendom, Peter Dønov 
og Bogumilene. Steinerskolen i Ås. 
http://www.baldron.com/filer/ThomasM8_09.pdf 

 
Litteraturhuset tors 1. oktober kl 19.30  
Ingvar Ambjørnsen om Steiner  
Bokbad der Ingar Sletten Kolloen sam-
taler med Ingvar Ambjørnsen om hans 
siste bok ”Opp Oridongo”, hans 
forfatterskap og litt om Rudolf Steiner 
og antroposofien. Gratis adgang.  
Arrangør: Forum Berle. 
http://www.litteraturhuset.no/program/2009/10/bokbad.html  
 

Du kan støtte det antroposofiske  
arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap. Du kan 
bli medlem her http://www.antroposofi.no/medlemskap  
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ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGES KALENDER http://www.antroposofi.no/direkte/kalender  
 

 

 

Høstmarked på Rådhusplassen lørdag 19. september kl 12-17 
 

ET LEVENDE MANGFOLD – ANTROPOSOFI I PRAKSIS 
 

 

 
 

Les mer om arrangementet  
på www.antroposofi.no  
 

http://oslopuls.aftenposten.no/hvaskjer/arrangement/article259492.ece  

Denne høstdagen bugner det av grønnsaker og 
matvarer fra biodynamiske gårder på Rådhus-
plassen, det selges vakre håndverksprodukter, 
og deilige økologiske retter tilbys i kaféen. 
 

Opplev mellom kl 12 og 17: 
• Samisk dans 
• Fortellertelt 
• Filolinspill 
• Våluspaa/Michaeli 
• Miljømusikkshow 
• Nysirkus 

• Gregoriansk sang og dans 
• Afrikanske trommer 
• Toving 
• Fysikkeksperimenter 
• Lefsebaking og pinnebrød 
• Hoppetau-laging mm 

 

Arrangementet på Rådhusplassen gir et innblikk  
i ulike virksomheter som har sitt utspring i antro-
posofien og Rudolf Steiners ideer. Gjennom 
hundre år har mennesker latt seg inspirere og 
etter hvert omsatt disse impulsene i praksis, 
både innen kunst, kultur, pedagogikk, biologisk-
dynamisk jordbruk, medisin, helse- og sosial-
terapi. På markedet deles den nye brosjyren ut: 
“Det antroposofiske kvartal bak Slottet”. 
  

 

Politisk skoledebattmøte 
Det var stappfullt i Litteratur-
huset under debattmøtet om 
friskolenes situasjon foran 
valget. Både lederen i 
Montessoriforbundet og 
Steinerskoleforbundet trakk 
frem friskolenes økonomiske 
rammebetingelser som av-
gjørende for den fremtidige 
driften av skolene. De rød-
grønne i politikerpanelet had- 

 
Politiske kjærlighetserklæringer uten forpliktelser i 
Litteraturhuset 24.8.2009.  

de lite å tilby av utsikter til forbedret økonomi. I realiteten driver friskolene for 65 
prosent av det en offentlig skoleplass koster. Men også den siste skolepolitiske 
reformen er en trussel og innskrenker friskolenes pedagogiske egenart gjennom 
at de må tilpasse seg Kunnskapsløftet. Det er et paradoks at disse to pedago-
giske alternativene, med 100 og 90 års pedagogiske praksis, må endre sin egen-
art og tilpasses en helt fersk og relativt uutprøvd læreplan for offentlig skole. 
http://www.steinerskolen.no/  

 
 
 

Ulike regler for friskoler og offentlige. 
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article438603.ece 

Vil redde St. Sunniva skole i Oslo  
De rødgrønnes eget regelverk gjør det 
vanskelig å redde St. Sunniva skole som nå 
står i fare for å bli lagt ned fordi friskoler 
ikke får låne penger til skolebygninger på 
samme vilkår som de offentlige skolene. 
Tre departementer jobber nå på spreng 
med en løsning fram mot valget mandag. 
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8064237/  

 

 

To timer i uken i 12 år til å tegne bokstaver i luften  
I jakten på Norges største ledertalenter ligger Tirill Klaveness 
Sund (31), salgssjef Norge i Norrøna, i tetgruppen. Om dette 
sier hun:  – Jeg er nok den eneste i McKinsey som har brukt to 

timer i uken i 12 år til å tegne bokstaver i luften med hendene over hodet. Men 
jeg tror Steinerskolen har vært med på å gjøre meg til en “bredere” leder enn om 
jeg hadde gått rake blårussveien. http://e24.no/jobb/ledertalentene/article3251116.ece 

Se filmen fra Marjatta i Danmark. 
http://www.marjatta.dk/module.asp?item=2,2,0,0,12,12 

 

Det kreative sinn er avgjørende 
Filmen fra Marjatta og Marjatta Semina-
rium viser hvor viktig de kunstneriske og 
kreative aktiviteter er i forhold til ut-
viklingshemmedes utvikling og dermed 
også innenfor pedagogikkutdannelsen. 
http://www.marjatta.dk/module.asp?item=2,2,0,0,12,12  
 

Vakker juvél – som ingen vet om 
”Det hjelper lite å være ein vakker juvél 
når ingen veit at den eksisterer!”, sa 
Magnhild Meltveit Kleppa da hun be-
søkte Hogganvik i vår og oppfordret til å 
komme sterkere fram i lyset. I Norge er 
det 5 helsepedagogiske hjem (Granly, 
Grobunn, Helgeseter, Rostadsheimen 
Verdandi), 3 helsepedagogiske skoler 
(Oslo, Hedmarken, og Skjold i Bergen) 
og 6 Camphill landsbyer (Vidaråsen, 
Vallersund, Hogganvik, Jøssåsen, Sol-
borg, Kristoffertunet) og en Camphill 
virksomhet (Det Økologiske Hus). Disse 
er samlet i Norsk Forbund for Helse-
pedagogikk og Sosialterapi. 
http://www.camphill.no/Camphill/Landsbyliv/LBL%20nr%2018.pdf   
  

Abrakadabra-teori 
"Det er for øvrig nokså 
vanskelig å skjønne at 
antroposofene og 
Steiners abrakadabra-
teorier kunne ha slik 
oppslutning i moderne 
tid", skriver Terje Stem-
land i Aftenposten 
9.09.09 i sin omtale av 
Tore Rems nye biografi 
om Jens Bjørneboe. 

 
Jens Bjørneboe 
Selvportrett 1942 

 
 

Til Klassekampen sier Tore Rem at 
antroposofenes forhold til krigen for-
bløffet ham. De omtalte krigsutbruddet 
omtrent som en lettelse og tenderte også 
mot katastroferomantikk. Tilsvarende 
kom fram i utdraget fra boken hans i 
Morgenbladet fredag 2.09.  
 

http://www.klassekampen.no/artikler/kultur_medier/56539/article/item/null  
 

Frode Barkved og Harald Haakstad 
skriver i et motsvar at flere av Rems 
påstander om Steiner og "antroposofene"
er feilaktige, kategoriske og unyanserte. 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090911/ODEBATT/250883810 
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Et ikon blir formet 
A-magasinet brakte forrige 
uke en lengre artikkel om 
Jens Bjørneboe og det under-
lige samlivet med antroposo-
fen Lisel Funck. I følge bio-
grafen, Tore Rem var det 
Lisel som skapte forfatteren. 
For sjarmøren og overklasse-
gutten fra Kristiansand ble 
dypt betatt av den familieløse, 
lille, gutteaktige og ikke særlig 
vakre kvinnen fra Berlin, som  

Lisel på presteseminar i Stuttgart i 1949 sammen 
med Jens og antroposofen Hartmut Zeiher. 

var tysk flyktning i Sverige da han kom dit under krigen. Han beundret hennes 
kulturelle ballast, intellekt og formidable kunnskaper. Den åndelige tiltrekningen 
var enorm – den fysiske fullstendig fraværende. I 1945 giftet de seg. Da de 
møttes, var han en ukjent maler. Da de skilte lag 14 år senere, hadde han 
skrevet tre romaner, to diktsamlinger og en mengde artikler. Hovedgrunnen til 
at Tore Rem nå kan vise et mye tydeligere bilde av Lisel Funck, er at han fikk 
tilgang på en rekke brev som Bjørneboe sendte henne; ”Lengsel- og klage-
brevene”. De avslører en sterk hengivenhet, og ofte fremstilte Bjørneboe seg 
selv som bjørn og Lisel som løve. For hun var en bestemt dame. Alkohol var 
tabu. Det skulle studeres og arbeides. Vennene kalte denne perioden for 
Bjørneboes “munketid”. Da Lisel døde 2001, 83 år gammel på et aldershjem i 
Järna, testamenterte hun alt hun eide til to kvinner. Disse har latt Tore Rem få 
de etterlatte brevene og fotografiene. http://www.aftenposten.no/amagasinet/article3247709.ece   

– Jens forlot aldri kirken, slik det nylig har stått, sier Tone Bjørneboe (78), 
som var gift med Bjørneboe til hans død i 1976. – Jeg kan bli oppgitt over det 
pressen nå skriver om Jens. Han kunne være kritisk til kirken, men gikk aldri 
fra den. Våre tre døtre er døpt i Kristensamfunnet, og han hadde selv pekt ut 
presten som forrettet i bisettelsen hans. http://www.dagsavisen.no/kultur/article438751.ece  
 
 

 
Dr. Ernst Katz 2008. 
http://steinerhealth.org/Katz.html  

Christian Rosenkreutz og Mikael - motiver i Rudolf 
Steiners biografi. Foredrag med Svein Berglund  
15. sept. kl 19.30 i Josefines gt 12. Arr: Oslogruppen. 
 

Rudolf Steiners misjon og indre biografi 
Dr. Ernst Katz viser i dette essayet linjene i Steiners 
indre biografi og forbindelsen til Mikael. Dette startet 
allerede ved dåpen i kirken i Draskovec, som er viet St. 
Michael, og går helt fram til Mikaelsbrevene og 
Antroposofiske ledesetninger http://www .antr opos.no/antroposofiske-ledesetni nger.html skrevet til 
medlemmene i 1924. http://www.rsarchive.org/RelAuthors/KatzErnst/AGM_Address.php  

 

Samarbeid Norge og Slovenia  
På UDs nettside står en lengre artikkel 
om samarbeidet mellom Rudolf Steiner-
høyskolen i Oslo http://www.rshoyskolen.no og  
Waldorfskolene i Slovenia http://www.waldorf.si  
om utdannelsen innenfor  Steinerpeda-
gogikk. Samarbeidet har pågått i åtte år, 
og Godi Keller og David L Brierley har 
stått i spissen for dette. 
http://www.norway.si/norwayandslovenia/bilateral/waldorfschool.httm   

 
Barn fra Waldorfskolen i Ljubljana. 

 
 

 

24.- 27. september i Litteraturhuset i Oslo  
Stråling, helse og menneskerettigheter 

Forskere fra fem land vil drøfte elektromagnetis-
mens virkning og vesen i dagens trådløse samfunn 
– både i forhold til mennesket og naturen. For dette 
berører ikke bare vår helse og våre barns oppvekst, 
strålingsproblematikken berører også samfunnet, 
bevisstheten og spiritualiteten, i følge Prof. Ulrich 
Warnke, pioner for elektromagnetismeforskningen 
på bier. Under seminaret presenterer eksperter 
temaet fra ulike synsvinkler; naturvitenskapelig, 
teknologisk, medisinsk og terapeutisk. De vil også 
samtale på podiet og besvare spørsmål. Se 
program: http://www.dvergakademiet.no/pdf_h2009/flyer_tekst_EL-symp_9_09.pdf   

 

Kalender  
høsten 2009  
Last ned kalende-
ren og få oversikt 
over alle arrange-
mentene til Oslo-
gruppen, Vidar-
gruppen, Forum 
Berle og sam-
arbeidspartnere.   

 

 http://www.oslogruppen.no/Fellesprogram-H-2009-small.pdf 

 
22.-23. sept Oscarsgt 10 kl 19.30 
Markus Osterrieder om finanskrisens 
bakgrunn og Obamas presidentperiode. 
 

1. okt Litteraturhuset kl 19.30 
Bokbad Ingar Sletten Kolloen i samtale 
med Ingvar Ambjørnsen.  
 

6. okt Josefines gt 12 kl 19.30 
Oddvar Granly: Klarsynets mangfol-
dige former. 
 

9.-10. okt MIKAELISTEVNE  
Fra fanatisme til likegyldighet. Seminar 
om jordbruk og ernæring. Påmelding   
1. okt til  forlag@antropos.no. 
 

15. okt Litteraturhuset kl 19.30 
Bokpresentasjon Leif Holbæk-Hansen 
”Økonomi og samfunn - når mennesket 
blir viktigst”.  
 

22. okt Litteraturhuset kl 19.30  
Kaj Skagens essaysamling: Den 
nødvendige utopi. 
 

29.-31. okt Seminar Wolgang Schad  
29. okt: Hva har Darwins evolusjons- 
lære bragt frem til i dag? Rudolf Steiner-
skolen i Oslo. 30.-31. okt: Fordypnings-
seminar Wolfgang Schad “Hvordan 
bruke de goetheanistiske prinsippene i 
naturfagsundervisningen”. Solobserva-
toriet Harestua http://www.solobservatoriet.no. 
Påmelding 25. sept til Dag Otto Thunold 
dagottot@rsio.no  og Turid Næss 
turid@solobservatoriet.no.  
 

13.-14.-15. nov Seminar Nick Thomas 
Menneske og engel. Veier til en utvidet 
virkelighetsopplevelse. Josefines gt 12 
Påmelding 6. nov. frode.barkved@gmail   
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/NT-seminar.pdf 
   

   
 

Apropos er en ny konsertserie som 
holdes lørdager i Josefines gt 12, kl 
14.00 den 26.9, 24.10, 14.11 og 12.12 
og søndager i Sofienbergkirken kl 19.00 
Entre kr 150. http://aproposkonsertserie.wordpress.com/apropos-program-høsten-2009  
 
Du kan støtte det antropsofiske  
arbeidet i verden ved å tegne  
medlemskap i Antroposofisk Selskap. 
http://www.antroposofi.no/medlemskap/  
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Arthur Zajonc underviste i meditasjon 
på ASD-konferansen på Klækken. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/zajonc.pdf 

Meditasjon – å styrke sitt indre  
og åpne opp mot andre 
Tema for ASD-konferansen på Klækken i juni 
i år var ”Inner practices – outer work”, og i 
løpet av de seks dagene konferansen varte, 
skiftet fokuset mellom indre fordypning og 
meditasjon - til ytre erfaringer og utfordringer. 
Blant annet holdt Fritz Glasl et foredrag om 
hvordan kriser gir mulighet for å gi slipp på 
gamle mønstre, og Arthur Zajonc underviste i 
meditasjon http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/zajonc.pdf.. Zajonc er 
professor i fysikk, og han var tidligere gene-
ralsekretær i Antroposofisk Selskap i USA. 

I dag er han med i ledelsen av Goetheanum Meditation Initiative Worldwide. 
Høsten 2008 kom Zajonc med boken ”Meditation as Contemplative Inquiry: 
When Knowing Becomes Love”, hvor du kan laste ned kapittelet ”Overview of 
the Path” her http://www.steinerbooks.org/excerpts/meditation_as_contempletive_inquiry_sample.pdf. Association for Social Development 
(ASD) www.worldofasd.net er et nettverk for konsulenter, bedriftsrådgivere og forskere 
som arbeider ut fra et antroposofisk menneskesyn og Bernard Lievegoeds 
impulser innenfor sosialøkologi, se http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/asd.pdf . 

 

”New Ways Of Looking At Organisations And Social Change” 

Boken ligger på www.barefootguide.org og bygger bl a på 
Bernard Lievegoeds sosialøkologi. Fra inneholdet: 
• The Three Fold Human being - Rudolph Steiner 
• Phases of Human Development and Biography 

Work - Bernard Lievegoed and Mario van 
Boeschoten 

• Phases of Organisation Development - Bernard 
Lievegoed and Fritz Glasl 

• Four Temperaments - Rudolph Steiner and Dik 
Crum 

• Leadership Polarities - Leo de la Houssaye 
• U-process - Fritz Glasl 

 

 
 

Boken er rikt illustrert. 
The Barefoot Collective, 2009. http://www.barefootguide.org/Book/Barefoot_Guide_to_Organisations_Whole_Book.pdf  

 

Teori U - Åbent sind - Åbent hjerte - Åben vilje, av C. Otto Scharmer. 
Les mer om boken om fremtidens lederskap her: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/et-u-turn-med-u-teorien 
Kjøp Teori U i Antropos Forlag og Bokhandel. http://www.antropos.no  
 

 

Litteraturhuset torsdag 15. oktober kl 19.30  
Økonomi og samfunn - når mennesket blir viktigst 
Boken er utgitt på Antropos Forlag, og den inneholder Leif 
Holbæk-Hanssen beste essays innenfor økonomi og sam-
funn. Holbæk-Hanssen var professor ved Norges Handels-
høyskole i Bergen frem til sin død i 1991, og han var en pio-
ner innen alternativ økonomisk tenkning. Han var med og tok 
initiativ til det som i dag er Cultura bank, og han var ansvarlig 
for innhold og gjennomføring av et doktorgradskurs i ”Samar-
beidsøkonomi” basert på tregreningstanken ved NHH (1985-  

1988). Se artikkel om ham i Pengevirke 2-2003. http://www.cultura.no/uploads/pengevirke2_2003.pdf 
som er skrevet av professor Ove Jakobsen ved Handelshøgskolen i Bodø. Det 
er også Ove Jakobsen som vil innlede presentasjonen på Litteraturhuset 15. okt. 
De siste måneders finanskrise viser med all tydelighet behovet for en alternativ 
økonomisk tenkning, og det blir samtale om hovedlinjene i boken. Arrangør: 
Forum Berle, Antropos Forlag og Cultura bank. Nedjma (3. etg). Gratis. 
http://www.cultura.no/DesktopModules/ReadNews.aspx?ModuleID=164&ItemID=197&tabID=0&subtabID=0  

 

Gavers betydning for samfunnet. Gaver gir en betydelig avkastning. Se 
siste utgave av Pengevirke, side 16: http://www.cultura.no/uploads/Pengevirke%203-2009%20NO%20web.pdf  

 
 

Høstmarked på Rådhusplassen 
Strålende sol på Rådhusplassen 19. 
september da markedet ”Et levende 
mangfold – antroposofi i praksis” gikk 
av stabelen med 20 deltakere. 

 

 
 

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

En antroposofisk spasertur 
Brosjyren ”Det antroposofiske kvartal 
bak Slottet” inviterer til en ”guidet”  
spasertur med i alt 14 stoppesteder. 
Brosjyren finnes både i papir- og nett-
utgave, og den følger Rudolf Steiners 
fotspor under hans åtte besøk i Norge 
fra 1908 -1923. Samtidig presenteres 
historiske glimt fra bevegelsen, og det 
vises til mange initiativer og aktiviteter 
som er oppstått ut fra dette. Brosjyren 
kan fås ved å kontakte Antroposofisk 
Selskap i Norge asn@antroposofi.no  
 
http://www.antroposofi.no/aktuelt/artikkel/artikl er/bli_m ed_paa_en_antroposofisk_spasertur/?tx_ttnews%5BbackPi d%5D=3&cHash=c47dbbf81b 

  

 
 

Matkurs med småkokker 
Camilla Wilse er lærer på Steinerskolen 
på Holtebrekk og tilhenger av mat uten 
e-stoffer og konserveringsmidler. Hun er 
utdannet av Bente Westergaard fra 
Grønn Gourmet og i høstferien inviterte 
Wilse barn hjem til "Matkurs med små-
kokker". http://dt.no/article/20091001/RHKULTUR/459722038 
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Se Tore Rem og Cato Schiøtz i Dagsnytt 18 http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/186044  
 

Bjørneboe-debatten fortsetter i avisene og Dagsnytt 18 
Debatten har først og fremst pågått i Morgenbladet, Klassekampen og Dag og 
Tid der Kaj Skagen og Frode Barkved har hatt flere artikler i tillegg til Rem. 
Flere av disse er ikke nettpublisert, men du kan lese om ”Tore Rem og 
kritikken” http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090925/ODEBATT/625207378 og intervju med Kaj Skagen 
i Klassekampen http://www.klassekampen.no/56631/article/item/null. Peder Chr. Kjerschow mener 
at Tore Rem sitt forhold til Steinerbevegelsen er et problematisk utgangspunkt 
for biografien og spør: Hvor stor forståelse må en biograf ha for hovedperson-
en for å kunne yte ham rettferdighet? http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/ODEBATT/710099995  
Og Peter Normann Waage skriver i Dagbladet at han så frem til offentlig-
gjørelsen av Rems Bjørneboe-biografi med spent forventning, og så kommer 
det en bok som åpenbart er skrevet av en som ikke liker Jens Bjørneboe. 
http://www.dagbladet.no/2009/10/07/kultur/debatt/kronikk/bjorneboe/antroposofi/8464458/ 
 

Litteraturhuset torsdag 12. nov kl 19.30: Tore Rem holder fordrag om sin 
store Bjørneboe-biografi (I) som behandler Bjørneboes biografi frem til 
1959. Rem behandler antroposofiens betydning i denne perioden i norsk 
kulturliv generelt og for Jens Bjørneboe spesielt. Arr: Forum Berle. Gratis.  
http://www.litteraturhuset.no/program/2009/11/jensbjorneboe.html  

 

Ragnhild Nilsen og Abouleish. 

Dr. Ibrahim Abouleish til Norge 1.-4. des 
i forbindelse med etableringen av en vennefor-
ening for Sekem i Skandinavia. Initiativtaker er 
Ragnhild Nilsen i GlobalFairTrade www.globalfairtrade.com 

som siden 2006 har samarbeidet med Abouleish 
om dette tiltaket. Han vil bl a møte studenter ved 
RSH og Høyskolen i Oslo, og onsdag 3. des blir 

det et offentlig møte arrangert av Polyteknisk forening og Sekem Skandinavia. 
Abouleish besøker også Stockholm. Sekem betyr "vitalitet fra solen", og 
stedet ble grunnlagt i 1977 i ørkenen nordøst for Kairo. Her bygget Dr. Ibrahim 
Abouleish en økologisk oase basert på biodynamisk landbruk og Rudolf 
Steiner tregreningsimpuls. Se en større artikkel om ”Revolusjonen i Egypts 
jordbruk” i Aftenposten 1.08.06 http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1405749.ece og Christian 
Egges artikkel om Sekem i Libra nr 4 – 2001 http://libra.antropos.no/CE_Sekem.html. Se også 
videoen om Sekems organisasjon på YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5FPxE-4xF0s. 

 

 

Vandreseminar på Island 2010 – ”Led deg selv” 
Islandske og norske antroposofer innbyr til seminar på Island 
30. juni - 14. juli 2010 med konferanse på Sólheimar, Nordens 
første helsepedagogiske hjem. Foranledningen er at det er 100 
år siden Rudolf Steiners Folkesjelskurs i Oslo 1910 – et stoff 
som har berørt mange, og som både kan inspirere og pro-
vosere. Nick Thomas (GB), Hartwig Schiller (D) og Oskar 
Hansen (DK) er blant bidragsyterne. 
http://www.antroposofi.no/aktuelt/artikkel/artikler/led_du_delv_deg_selv/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=93a17b10e6  

 

29. august – 18. september 2010  
A journey into inner and outer 
landscapes of Southern Africa 
An experience of the Orange River 
(mineral), The Kalahari (animal) and  
The Cape Floral Kingdom (plant). In combination they have the potential to 
speak very profoundly to you. School of Nature – Africa Group. www.schoolofnature.org 

 

Litteraturhuset  
22. okt kl 19.30 
Presentasjon  
av Kaj Skagens  
”Den nødvendige 
utopi – antropo- 
sofiske essays  
og foredrag” utgitt  
i anledning av  
hans 60-årsdag.  

 

Peter Normann Waage og Cato Schiøtz 
innleder, og Kaj Skagen vil kommentere 
sitt forfatterskap og fortelle om boken 
han har under skriving. Arr: Forum Berle, 
Antropos, Bokvennens forlag. Gratis. 
http://www.aretsbesteboker.no/index.php?pageNum_rs_bok_detalj=0&side=2&bok_id=367&kategori_id=28  

 

27. oktober Knut Arild Melbøe  
Sanger om jorden – et konsertkåseri 
om jorden og oss. Kl 19.30, Josefines 
gate 12. Arr: Oslogruppen. 
 

3. november Markus Lindholm 
Evolusjon og menneskesyn. Kl 19.30, 
Josefines gate 12. Arr: Oslogruppen. 
 

13.-15. november i Josefines gate 12 
Seminar med Nick Thomas (GB):  
Menneske og engel. Veier til en 
utvidet virkelighetsopplevelse. 
Er det kanskje slik at engelen venter på 
muligheten til å forbinde seg med men-
nesket, for derigjennom å vinne et for-
hold til verden? Nick Thomas http://www.nct.anth.org.uk 
var tidligere generalsekretær for det 
antroposofiske Selskap i Storbritannia. 
Fredag 13. nov kl 19.00: Musikalsk 
åpning: Silje Aker Johnsen og Torbjørn 
Eftestøl. Nick Thomas: ”Engleerfaringer 
i vår tid, og hvordan vi kan forstå dem”  
Lørdag 14. nov kl 10.00-20.00: Nick 
Thomas: ”Englenes rike og Kristus”. 
Gruppearbeid: 1) Projektiv geometri, 2) 
Eurytmimeditasjoner. Franz Schubert- 
konsert. Nick Thomas: “Mennesket 
som bro mellom jorden og englene 

rike” (1). Søndag 15. nov kl 10.00: Nick 
Thomas: “Mennesket som bro mellom 
jorden og englenes rike” (2). Samtale. 
Avgift: kr 900/700 (stud og medl ASN). 
inkludert servering. Enkeltforedrag/ 
konsert: kr 150/100. Påmelding Frode 
Barkved frode.barkved@gmail.com mobil 
90955393 innen 6. nov. Betaling ved 
døren. Arrangør: Oslogruppen, Vidar-
gruppen og Antroposofisk Selskap i 
Norge. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/NT-seminar.pdf  
 

Foldsæ i Fyresdal 20. - 22. november 
Place and Event: Exploring Methods 
of Transformative research 
Internasjonal konferanse på Foldsæ. 
Medvirkende bl a Sue Reed fra Ruskin 
Mill, England. http://www.doorstodialogue.net  
http://www.dialogos.oslo.no/doorstodialogue/wp-content/uploads/2009/10/place-and-event-norsk-tekst.pdf  

 

Du kan støtte det antroposofiske  
arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap her: 
http://www.antroposofi.no/medlemskap  
 

 



   
 
 
 
 

AntroPost http://www.antroposofi.no/index.php?id=68 utgis av Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no 
Redaktør er Sissel Jenseth. Du kan gi tips eller melde deg av eller på nyhetsbrevet ved å kontakte antropost@antroposofi.no  

AntroPost 2009-10 
 
 
 

ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGES KALENDER http://www.antroposofi.no/direkte/kalender  
 

 

 
Dr. Ibrahim Abouleish talks about the World 
Future Council. http://www.youtube.com/watch?v=nDy1NBUzUSc  

Ibrahim Abouleish til Norge 
SEKEM-gründer og mottaker av 
den alternative Nobelprisen, Right 
Livelihood Award http://www.rightlivelihood.org/sekem_pictures.html, 
kommer til Norge i forbindelse med 
etableringen av en skandinavisk 
SEKEM-venneforening. Initiativ-
taker er forfatter og lederutvikler 
Ragnhild Nilsen i GlobalFairTrade 
www.globalfairtrade.com som samarbeider 
med Abouleish om dette tiltaket.  

 

Onsdag 2. desember holder Abouleish et foredrag for studentene på Høyskolen 
i Oslo. Deretter vil han møte virksomheter som er med i pilotprosjektet til Dialogos 
Media- og kommunikasjonssenter og Antroposofisk Selskap. 
Torsdag 3. desember møter han utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim, 
før han skal møte elever og lærer på Rudolf Steinerhøyskolen og Eurytmi-
høyskolen. Dessuten vil tidligere YIP-student Thijs Moonen intervjue Abouleish 
for det nystartede tidsskriftet «Sense Magazin». Torsdag kveld (kl 19 - 22) er 
åpen invitasjon til kveldsarrangement på Resonance, Sørkedalsv. 10 A med 
dr. Ibrahim Abouleish og Ragnhild Nilsen: “You Are the Change” – 
en fremtidsrettet, visjonær og samfunnsengasjerende adventsfest! 
Last ned invitasjon til arrangemnetet her: http://www.globalfairtrade.com/change  
Inngang kr 100. Påmelding til info@resonance.no tlf 21 06 19 10. 
Les om Ibrahim Abouleish og SEKEM i Antroposofi i Norge III/2009.
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/sekem.pdf  Kjøp boken: “A Sustainable 
Community in the Egyptian Desert” http://www.steinerbooks.org/author.html?au=1971  

  

   
 

 

 

Tore Rem leste fra sin Bjørneboe-
biografi «Sin egen herre» i Moss.  
http://www.moss-avis.no/article/20091022/KULTUR/27634593  

Tore Rem i Litteraturhuset 
torsdag 12. nov kl 19.30  
http://www.litteraturhuset.no/program/2009/11/jensbjorneboe.html 
I foredraget vil Rem behandle Bjørneboe 
spesielt og antroposofiens betydning i 
denne perioden i norsk kulturliv generelt. 
Arr: Forum Berle. Gratis. Da Rem lanserte 
biografien i Moss, fortalte han at han først 
sa nei da forlaget ba ham skrive bok om 
Bjørneboe. – Men så satte jeg meg ned og 
leste bøkene hans, og skjønte at her var 
det mer enn nok som fascinerte meg. 
Bjørneboe bød på flere utfordringer enn 
noen biograf kan ønske seg, sa Rem. 

 
Kaj Skagen tar et oppgjør med professorene i Bjørneboe-debatten  
Både Rem og Ebbestad Hansen omtaler “antroposofene” som et enhetlig, ekso-
tisk miljø. Ebbestad Hansen har sågar beskrevet dem som et eget “folkeslag”, og 
dermed omtalt et idéfellesskap som en egen etnisk gruppe, som samtidig forbin-
des med noe alle avskyr. (Morgenbl. 23.10) Rem omtaler også alle sine kritikere 
som én gruppe og kritikken mot hans bok som en kampanje, eller “antroposofenes 
dugnad”. (Dagbl. 28.10) Hvem andre skulle ha kunnet rette kritikk mot Rems 
fremstilling av antroposofien, enn intellektuelle med kjennskap til antroposofien? 
Ved å sope sammen sine kritikere under et konfesjonelt samlebegrep, rømmer 
Rem fra kritikkens innhold. http://www.dagbladet.no/2009/11/04/kultur/debatt/debattinnlegg/antroposofi/bjorneboe/8878689/ 
Jan-Erik Ebbestad Hansen brakte i Morgenbladet 9.10. et innlegg om Alf Larsen: 
“Norsk litteraturs største antisemitt” http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091009/OBOKER/710099953  

Cato Schiøtz og Ragnar Ytrehus i Alf Larsens Litterære Stiftelse svarer Ebbestad 
Hansen http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091016/ODEBATT/710169953  i to omganger i Morgenbladet 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091030/ODEBATT/710309940 Frode Barkved og Harald Haakstad 
imøtegår Jan-Erik Ebbestad Hansen og viser til antroposofiens virkningshistorie. 
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091030/ODEBATT/710309952 Les også mer om ”Rudolf Steiner – en 
aktiv motstander av antisemittismen”. http://www.antroposofi .no/fileadmin/ain/steiner_motstander_av_antisemittisme.pdf  

 
CNN video: http://www.youtube.com/watch?v=2Mv4D26LsxI  
 

“Grønn” steinerskole på Bali 
Green School Bali http://www.greenschool.org is 
one of the most amazing schools on 
earth, giving its students a relevant 
holistic and green education. The  
 

 
 

students come from all corners of the 
world, many relocating with their par-
ents just for the experience of attend-
ing. Amongst them, fully 20% are local 
Balinese kids. http://www.youtube.com/watch?v=cfQGVvzCck8 

 

 
Fra filmen: Ukessamlingen i Sekem i Egypt. 
 

Ny film “Mellom himmel og jord” 
Dette er en film om antroposofi og om å 
være antroposof i dag. Den er laget av 
Christian Labhart og kommer på kino i 
vinter. Se trailer http://www.zwischenhimmelunderde.ch/?wahl=40&u=3  
 

 
 

Billedbrev Rådhusplassen 19.9.09 
http://www.antroposofi.no/antroposofi_i_praksis/initiativer/et_levende_mangfold  
 

Ønsker tysk og eng. oversettelse  
av antroposofisk spasertur bak Slottet. 
Kan noen bidra med dette? Slik at nett-
brosjyren også kan legges ut med tysk 
og engelsk tekst. Kontakt sissel@jenseth.no  
Se brosjyren her: http://www.antroposofi.no/info  
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Erfarte å gå inn i døden to ganger 
I løpet av fem uker i koma opplevde komikeren Jon 
Schau å være på en indre reise som endret livet 
hans, en opplevelse han skriver om i “Jons bok”. 
Etter et liv i utforbakke endte han i 2004 på syke-
huset med betennelse i bukspyttkjertelen, en alko-
holrelatert skade, og med små sjanser til å overleve. 
To ganger fikk broren beskjed om at han var død. 
Om disse hendelsene forteller Jon i et intervju: – Jeg 
gikk igjennom flere faser. Den første handlet om at 
jeg skulle skjønne at jeg var død. I samme øyeblikk 
som jeg aksepterer dét, blir det totalt sceneskifte. Det 
blir helt mørkt - og langt borte ser jeg et lys som   
kommer nærmere. Det blir større og større, før jeg plutselig er helt inne i lyset. 
Mens jeg kjenner på dette, oppdager jeg at jeg kan se igjennom meg selv og 
at jeg er laget av dette lyset! Det var en opplevelse av en så altomsluttende 
kjærlighet, at det vi opplever i dette livet ikke engang likner. Inne i dette lyset 
ser jeg besteforeldrene mine, som er døde. Foreldrene mine, som er døde. Og 
broren min - som lever! Så får jeg en ny stor opplevelse: De tingene som jeg 
har følt er dårlig ved meg selv, ting som er så ille at man ikke kan se folk i 
øynene av ren skam – de tingene er det de elsker meg aller mest for! Det er 
ren helbredelse. Når dette virkelig har gått opp for meg, går jeg over i neste 
fase: Livet i revy. Men ikke slik et tog kjører forbi, men mer som en stor filmrull, 
med alt du har opplevd og erfart. Men ikke alle tankeeksperimentene eller 
prestasjonene. Kun det som du har omsluttet med følelsene dine, erfaringer 
dine, der du har investert av deg selv i møte med andre. Da jeg var ferdig med 
den, opplevde jeg den tredje og siste fasen som hadde en form uten hjørner 
som hadde et navn: “The core of beeing”. Her fikk jeg valget om jeg ville videre 
eller om jeg ville tilbake. Jeg ville tilbake. I dette siste rommet står det “døden” 
på utsiden av inngangen. Snur du deg når du har kommet inn, står det 
“fødsel”. Hadde jeg valgt å gå videre, blir man del av det lyset som jeg snakket 
om. Forrige gang jeg gikk igjennom The core of beeing - var da jeg ble født – 
da jeg døde fra lyset og ble født i den fysiske verden. Les hele intervjuet her 
http://www.altnett.no/Magasinet/13016 Les også: “Opplevelsene etter døden, veien gjen-
nom den oversanselige verden mellom døden og en ny fødsel – en sammen-
fatning av skildringer i Rudolf Steiners verk”. http://www.antropos.no/opplevelsene-etter-doden.html  

 
 

Menneskenes usynlige ledsagere  
http://www.antropos.no/engler.html  

Engelens død og oppstandelse 
Å erkjenne at den åndelige - og dermed også 
englenes - verden er død, hører med til den mest 
intime og ærlige erfaring det moderne menneske 
kan gjøre. Engelen er død så lenge menneskets 
tenkning forblir abstrakt. Engelen kan vekkes til 
liv gjennom at mennesket forbinder sitt jeg med 
tenkningen. I det moment jeget går inn i tenk-
ningen, blir denne en åndelig realitet. De døde, 
abstrakte tankene kommer til nytt liv gjennom 
jeget, og engelen står opp fra de døde. Den 
åndelige verden er avhengig av min virksomme, 
jeg-gjennomlyste tenkning. Engelen venter på 
muligheten til å forbinde seg med mennesket, for  
derigjennom å vinne et forhold til verden.  
Les hele artikkelen til Frode Barkved her. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Naar_engelen_blir_menneske.pdf 

 

Menneske og engel - veier til en utvidet virkelighetsopplevelse 
Seminar med Nick Thomas 13.-15. november, Josefinesgt 12 
Fredag 13. nov kl 19.00: Musikalsk åpning. Nick Thomas: 
“Engleerfaringer i vår tid og hvordan vi kan forstå dem”.  
Lørdag 14. nov kl 10.00-20.00: Nick Thomas: “Englenes rike og 
Kristus”. Grupper: 1) Projektiv geometri 2) Eurytmimeditasjoner. 
Franz Schubertkonsert. Nick Thomas: “Mennesket som bro 
mellom jorden og englene rike” (1).  

Søndag 15. nov kl 10.00: Nick Thomas: “Mennesket som bro 
mellom jorden og englenes rike” (2). Samtale. 
Avgift: kr 900/700 inkl servering. Enkeltfor./konsert: kr 150/100. 
Påmelding: Frode Barkved frode.barkved@gmail.com m 909 55 393. 
Arr: Oslogruppen, Vidargruppen, Antroposofisk Selskap i Norge.
Se hele programmet her: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/NT-seminar.pdf  

 

Nick Thomas 
http://www.nct.anth.org.uk  
 

var tidligere 
generalsekre-
tær i Anthro-
posophical 
Society GB.  

 

Arrangementer i Oslo i høst 
Oslogruppen, Vidargruppen og Forum 
Berle, se høstens fellesporgram: 
http://www.oslogruppen.no/Programoversikt.html 

 

Introduksjon til meditasjon  

Studenter inviteres til tre meditasjons-
kvelder på Berle 11. og 25. jan og 1. feb 
fra 19.30-21.00. Dette er et samarbeid 
mellom Rudolf Steinerhøyskolen og 
styret i ASN. Kontakt Frode Barkved 
frode.barkved@gmail.com m 909 55 393. 
 

Moralsk indre skolering må til 
Steiner påpekte at alle meditasjons-
øvelser i lengden blir verdiløse eller 
skadelige hvis man ikke samtidig 
gjennomfører en systematisk moralsk 
indre skolering. Til dette foreslår han 
seks biøvelser som skal gjøres parallelt 
og komplettere meditasjonen. 
http://no.wikipedia.org/wiki/Biøvelsene  

 

 
Christof Wiechert kommer til Norge i 2010. 
 

12.-14. februar 2010, på Berle 
- Menneske, erkjenn deg selv! 
Åpent seminar om Høyskolen for ånds-
vitenskap med Christof Wiechert og 
Bodo von Plato. Verden trenger indi-
vider som tar ansvar for felles oppgaver 
og utfordringer. Ved å forbinde ansvar 
for egen indre utvikling med ansvar for 
samfunnet, kan antroposofien bli til en 
aktuell individuell og kulturell utviklings-
kraft. Den frie høyskolen for åndsviten-
skap er et forum der et slikt fordypende 
spørrende arbeid pågår. Arrangør: 
Pedagogisk Seksjonskrets og ASN. 
 

 
 

Island 2010: “Led deg selv” 
Det er 100 år siden Rudolf Steiners 
Folkesjelskurs i Oslo 1910 – et stoff 
som både kan inspirere og provosere. 
Konferanse 30. juni - 14. juli, Sólheimar, 
Nordens første helsepedagogiske hjem. 
http://www.antroposofi.no/info/island_2010  
 

Du kan støtte det antroposofiske 
arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap her: 
http://www.antroposofi.no/medlemskap  
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ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGES KALENDER http://www.antroposofi.no/direkte/kalender  
 

 

 

Will Smith om Barack Obama på Skavlan: – He had a phrase I thought was 
fantastic, he said ”We got to constantly expend our moral imagination”. 
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/585372  

 

Obama forklarer hva han legger i moralsk fantasi  
Som innledning til intervjuet med Barack Obama (10.12.09) sier skuespiller Will 
Smith: – Det som virkelig traff meg i talen din, var da du snakket om å utvide vår 
moralske fantasi – kan du forklare dette nærmere. Obama svarer: – En av de 
kritiske faktorene for å skape fred er vår evne til å leve oss inn i den andres 
situasjon; å kunne gå i dine sko, å se gjennom dine øyne, å forestille seg f eks 
hvordan det er å være en mor i Bangladesh. Se intervjuet med Barack Obama 
her: http://www1.nrk.no/nett-tv/nyheter/spill/verdi/118065  I Nobeltalen sin sa Obama bl a; ”...og det er den 
fortsatte utvidelsen av vår moralske fantasi, en klar forståelse av at det fins noe 
ureduserbart som vi alle er med om.” http://www.hegnar.no/okonomi/article403160.ece  

 

I Frihetens filosofi (1894) tar Rudolf Steiner  
opp begrepet ”moralsk fantasi” og ”etisk individualisme”. 
Boken er Steiners filosofiske hovedverk, og han bygger sin 
filosofi på ”sjelelige iakttakelsesresultater etter naturviten-
skapelig metode”, slik bokens undertittel lyder. I første del 
(Frihetens vitenskap) undersøkes forutsetningene for den 
menneskelige erkjennelsesevne – forholdet mellom tenkning 
og iakttakelse, mens i den andre delen (Frihetens virkelighet)  
bringer Steiner inn etiske individualisme og moralsk fantasi – 
dvs evnen til å finne den rette handlingen i en gitt situasjon. 

 

 
 

http://www.antropos.no/frihetens-filosofi.h tml 
 

Steiner antyder at moralitet har med en skapende prosess å gjøre, dvs livskunst. 
Dette menneskelig-individualistiske utgangspunktet gjør at man også kan be-
tegne Rudolf Steiners Frihetens filosofi som en spirituell ”humanetikk”. 
http://www.antroposofi.no/antroposofi_rudolf_steiner/hva_er_antroposofi/etisk_individualisme/  
 

Se Christof Wiecherts fem foredrag om imagination og moralsk fantasi  
på Lærerstævnet, Johannesskolen Vejle 2007. http://www.rudolfsteinerskoler.dk/?Page=serve&PageNumber=48 

 

Christof Wiechert 
 

Bodo von Plato 

Åpent seminar med Christof Wiechert og  
Bodo von Plato 12. - 14. februar i Oslo 
Seminaret på Berle i Oslo er lagt opp som fire dialoger 
mellom Bodo von Plato (Vorstand) og Christof Wiechert 
(Pedagogisk seksjon) – der en øvelsesvei skildres og 
aktualiseres – som en fortelling eller ‹reisebeskrivelse› 
for alle interesserte. ”Kjenn deg selv!”– disse ordene var 
del av en innskrift på Apollotempelet i Delfi. For et 
menneske som vil være skapende i verden, er det mulig 
å hente kraft og innsikt i en slik utfordring. Man kan ane 
at selvinnsikt og verdensinnsikt hører sammen, ved å 
forbinde ansvar for egen indre utvikling med ansvar for 
samfunnet. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/kjenn_deg_selv.pdf  

 
 

Steiners barndomshjem på YouTube 
Se bl a fra Kraljevic i dagens Kroatia i 
filmen ”Porträt des österreichischen 
Philosophen Dr. Rudolf Steiner, dem 
Begründer der Anthroposophie” 
http://www.youtube.com/watch?v=sUjDtKM7FT0 

 

 
Foto av Rudolf Steiner og Marie Steiner-von Sivers 
i filmen på YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=sUjDtKM7FT0 

 

Das anthroposophische Viertel 
hinter dem Schloss Les brosjyren 
på tysk: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/kvartal_tysk.pdf 

Der Spaziergang ist als eine Runde. 
Die Haltestellen unterwegs zeigen, was 
es heutzutage an Angeboten und Aktivi-
täten gibt, die aus der Anthroposophie 
und Rudolf Steiners Ratschlägen und 
Impulsen hervorgegangen sind.  
Kan du bidra til engelsk oversettelse? 
Kontakt sissel@jenseth.no Se http://www.antroposofi.no/info  

 

 
 

Eurythmy Spring Valley New York 
Dorothea Mier og Annelies Davidson 
http://www.youtube.com/watch?v=JizI0U4FxpI 
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DIALOGOS media- og 
kommunikasjonssenter 
 

Hvordan kan antroposofien 
komme på offensiven i det 
offentlige rom? Dette var et 
spørsmål som oppstod etter 
hundreårsmarkeringen 2008. 

Som et svar kom følgende 

 

  
Regine Andersen, Ingunn Kroken, Sissel Jenseth,  
Mathias Bolt Lesniak er arbeidsgruppen i pilotprosjektet.  

forslag: Kan vi starte et presse- og kommunikasjonssenter? Et forslag som ble  
plukket opp av Dialogos og utviklet videre i samarbeid med interesserte virk-
somheter våren og høsten 2009. I oktober ble et pilotprosjekt satt i gang. Det 
satses på fire arbeidsområder: Mediearbeid, utadrettet seminar- og konferan-
sevirksomhet, interne seminarer og møter, og fra nyttår: en informativ nettside 
www.dialogos.no. Pilotprosjektet avsluttes i april 2010 med håp om en 
permanent videreføring. Les mer her: http://www.biodynamisk.no/aktuelt/dialogos.html 

 

 

http://www.hibo.no/index.php?ID=19&lang=nor&displayitem=2815&module=news . 

 

Når mennesket blir viktigst  
- Spørsmålet er ikke om forskere og 
lærere har en akademisk frihet – det er 
selvsagt viktig – men enda viktigere er 
hva vi evner å gjøre med den, sier 
professor Ove Jakobsen ved Senter for 
økologisk økonomi og etikk ved 
Handelshøgskolen i Bodø. Han viser til 
sin mentor og veileder, professor Leif 
Holbæk-Hanssen som argumenterte 

for at det var nødvendig med en endring i vår grunnleggende virkelighets-
oppfatning, våre metoder for å søke kunnskap og vår måte å handle på. 
http://www.hibo.no/index.php?ID=3564&lang=nor&displayitem=2822&module=news  Utgangspunktet må være en organisk 
helhetstenkning der både næringsliv og forbrukere har et forvaltningsansvar 
for menneskelige og naturgitte ressurser som inngår i eller blir berørt av 
økonomien. En annen viktig forutsetning for vitenskap forskning er å erkjenne 
at samfunnet er foranderlig, uferdig, dynamisk, alltid underveis. I stedet for å 
overvinne naturkreftene, blir utfordringen å finne løsninger som er basert på 
harmonisk samspill med naturen. Mennesket nærmer seg det etiske rom ved å 
erkjenner seg selv, eller ”sannkjenne seg selv”. Mennesket er et ansvarlig 
vesen som ved å forandre seg selv, kan yte bidrag til at verden forandrer seg. 
http://www.slideshare.net/stiantor/om-leif-holbkhanssen-av-ove-jacobsen 

 

 
Illustrasjon: 
 Marvin Hallleraker 

Trond Berg Eriksen om høstens antroposofidebatt 
Morgenbladet har samlet en bunke innlegg fra striden som 
raste i flere norske aviser i september og oktober, og bedt 
meg gi et riss av viktige tendenser. I boken om Bjørneboe 
oppfylte Tore Rem alle de krav man kan stille til en viten-
skapelig biografi. I den påfølgende debatten ble han lokket 
ut på glattisen. Boken har jeg uttalt meg rosende om 
(Dagbladet 10/9). Jeg var imponert over arbeidsinnsatsen 
og de nye innblikkene i tidshistorien, men satte til sist et 
forsiktig spørsmålstegn ved Rems forståelse av antroposo-
fien. Det han hadde å si om tanke- og troslivet til Bjørneboes 

okkulte venner, ble liksom for firkantet og teoretisk. I den påfølgende debatten 
trår både Rem og Ebbestad Hansen feil, når de nekter å se forskjell på Goethe 
og Hitler. «Tyskvendt», et ord som er Rems personlige påfunn, og som bærer i 
seg en insinuasjon. http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091211/OKULTUR/712119945/-1/KULTUR 
 

Tore Rem om Steiner-disiplenes glemte makt 
– Antroposofene var en pionérbevegelse innen alternativ åndelighet, økologi 
og pedagogikk, medisin og terapi for psykisk utviklingshemmede. Slik sett har 
de lykkes. Og skolene har skapt sterke lojalitetsbånd, også i deler av norsk 
samfunnselite. Men antroposofien som en omfattende og intrikat lærebygning 
har ikke fått gjennomslag på samme vis. De har vært et viktig korrektiv på 
mange områder. Men når du skal vurdere antroposofiens historie i Norge, må 
det være mulig også å se kritisk på ulike sider av dens arbeid og lære, sier 
Rem. – Tiden må snart være moden for en større åpenhet om denne i norsk 
sammenheng så viktige bevegelsen. http://www.vl.no/meninger/troetikkeksistens/article4720149.ece 

 

Ledelses- og organisasjonsutvikling i selvforvaltning og tregrening  
i kulturinstitusjoner. SEA Quinta inviterer til deltakelse i en kursrekke med 12 
samlinger á 3 dager over 2 1/2 år med oppstart 11. februar 2010. Les mer: 
http://www.seaquinta.com/felles/SeaQuinta_brosjyre2009.pdf  

 

 
Knut Oddvar og Synnøve Solberg grunnla 
Steinerskolen i Askim i 1989. Steinerskolen 
har et ideelt siktemål som ikke er helt på 
linje med en vanlig grunnskole, forklarer 
lærerparet. http://www.smaalenene.no/nyheter/article4704387.ece  
 

Å forsterke jeget i skolen 
– Du drar ikke i en spire for å få den til 
å vokse raskere, sier Knut Oddvar for å 
illustrere læreformen til Steinerskolen. 
Vår skole skiller seg ut med en helt 
annen tilnærming og er tilpasset til hvor 
barnet befinner seg på alderstrinnet. Vi 
prøver å ta vare på jeget i hver enkelt 
elev. Dette jeget kan enten dekkes til 
eller forsterkes. Vi vil forsterke det.  
http://www.smaalenene.no/nyheter/article4704387.ece  

Se også “Invasjon” av nytt skolebygg. 
http://www.smaalenene.no/nyheter/article3600375.ece  

 

 
 

Lokket publikum med Trymskvida 
Populært julemarked på Steinerskolen 
på Ringerike med norrønt skuespill, 
hjemmelaget kebab og sju slag. 
http://www.ringblad.no/liv/article4719377.ece 

 

 
 

Ønsker en hjelpende hånd  
Rektor Nina Hoftun Bergesen vil ha 
tomten Steinerskolen står på, som har 
en verdi på 12,5 millioner. Skolen har 
en leieavtale med Stavanger kommune 
fram til 2019. Som privatskole har de 
ikke krav på kapitalstøtte fra kommun-
en. Men staten gir 85 prosent av drifts-
utgiftene per elev tilsvarende offentlig 
skole. De resterende 15 prosentene 
betaler elevenes foreldre. Utgiftene til 
bygg og kapitalkostnader må dekkes 
gjennom egeninnsats. – Å gi oss denne 
tomten er en utrolig enkel måte for 
kommunen å hjelpe oss på, sier rektor 
Bergesen og viser til at de har 270 barn 
som kommunen ikke har noen utgifter 
på. http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article4715379.ece 

 

Du kan støtte det antroposofiske 
arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap her: 
http://www.antroposofi.no/medlemskap  
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