
   
 
 
 
 

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 2010-1 
 

 

ANTROPOSOFISK SELSKAP I  NORGE ARRANGEMENT I  OSLO http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fellesprogram-V-2010-small.pdf  

 
 

 
Se nyhetsinnslaget med Perlas her: 
http://www.youtube.com/watch?v=BVmpyscYwUk 

Niconor Perlas er tilbake i kampen 
om presidentvervet på Filippinene  
Det skjedde etter at han i desember ble 
diskvalifisert med den begrunnelse at 
han angivelig ikke kunne finansiere en 
nasjonal kampanje og mobilisere til-
strekkelig støtte. En verdensomspenn-
ende online-kampanje genererte raskt 
1200 supportere, og Perlas organiserte 
selv en demonstrasjon foran Comelec 
bygningen 21. desember og begjærte 
gjenopptaking av sitt kanditatur. Hør  

intervjuet der han snakker om seier for en ny poli-
tikk og for det filippinske folket, og at valget ikke 
bare er for folk med penger! http://www.youtube.com/watch?v=CcwyYPtBpn8 Det 
filippinske presidentvalget skjer 10. mai 2010. 
Nicanor Perlas (60) http://no.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Perlas har mot-
tatt den alternative Nobel-prisen og han er en 
pioner innen sosial tregrening på Filippinene. Følg 

valgkampen hans på twitter http://twitter.com/InaNickofTime og 
på Facebook http://www.facebook.com/pages/Nicanor-Perlas/97103351511?ref=nf hvor 
han per i dag har 2178 tilhengere. Les også: 
Science of the Impossible and Societal Transfor-
mation http://www.nicanor-perlas.com/Articles-and-Editorials/science-of-the-impossible-i.html   

og Societal Threefolding and Good Governance  
http://www.nicanor-perlas.com/Articles-and-Editorials/societal-threefolding-i.html  
 

 

 

Nicanor Perlas har en egen 
valgkampside på nettet: 
http://www.nicanor-perlas.com  

 
 

 
 

Se ordskiftet mellom Kaj Skagen og Tore Rem  
For den som ikke fikk med seg ordskiftet mellom Kaj Skagen 
og Tore Rem i ukeavisa DAG OG TID i høst, kan nå lese 
dette i sin helhet her http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1675. Se også 
oversikten over de mange artiklene om Bjørneboe-debatten 
og antroposofien. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/bjoerneboe.pdf  
Tore Rem: Sin egen herre. En biografi om Jens Bjørneboe 
ble i høst nominert til Brageprisen. Les utdrag fra begynn-
elsen her: http://www.brageprisen.no/d4WCSNdvU2g.14.idium?RND=0.17671570737337727%3B 

  
Åpent seminar om arbeidet i Høyskolen 12.-14. februar 2010  
«Kjenn deg selv!» Hva er Den frie høyskole for åndsvitenskap?  
Høyskolen ble grunnlagt av Rudolf Steiner, og arbeidet har pågått siden 1924. 
Det meditative innholdet ble lenge holdt i en muntlig ramme, men i 1992 ble 
tekstene og meditasjonsordene utgitt i bokform. I høyskolen kan du delta i de 
såkalte klassetimene, og seksjonene er knyttet til forskjellige praktiske arbeids-
felter som landbruk, medisin, billedkunst, pedagogikk o.a. http://www.goetheanum.org/300.html?L=1  
Seminaret 12.-14.2 er åpent for alle interesserte – uavhengig av medlemskap i 
Antroposofisk Selskap eller høyskolen. Det er lagt opp som fire dialoger mellom 
Bodo von Plato og Christof Wiechert, der en øvelsesvei skildres og aktualiseres. 
Eurytmi-ensemble demonstrerer og viser Rudolf Steiners Grunnstensmeditasjon. 
Påmelding til ellen@rshoyskolen.no. Pris: kr 550 / kr 350 (studenter/pensjonister). 
Les mer om seminaret her: http://www.antroposofi.no/antroposofisk_selskap/hoeyskolen_for_aandsvitenskap/  

 
13. mai - 03. oktober 2010 
Rudolf Steiner and Contem-
porary Art, Rudolf Steiner 
Alchemy of the Everyday  
Begge utstillingene vises i Kunst-
museum Wolfsburg i samarbeid 
med Kunstmuseum Stuttgart og  

 
Kunstmuseum Wolfsburg http://www.kunstmuseum-wolfsburg.de/exhibition_future/ 

Vitra Design Museum. Her utforskes sammenhenger med Steiner ideer og moder-
ne billedkunstnere, og røttene til Steiners verdensanskuelse søkes avdekket ved å
vise hvordan hans tanke er manifestert i bygninger, møbler, skulpturer og tegninger. 
http://www.anthromedia.com/news/article/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1256&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1171&cHash=bdfa7c6bf5  

 
Terapi på hesteryggen på Helgeseter. 
http://www.helgeseter.org/virksomheten/hesteryggen.html  

 

Uhørte stemmer og glemte steder 
Nettstedet www.institusjon.no presenterer 
det nasjonale innsamlings- og formid-
lingsprosjektet Uhørte stemmer og 
glemte steder – fortellinger fra utviklings-
hemmedes historie i etterkrigstidas 
sentralinstitusjoner for utviklingshem-
mede. Prosjektet drives av fem museer, 
og det vil også ha en vandreutstilling. 
 

http://institusjon.histos.no/index.php?vis=2&do=visDiverse 

Her fortelles også historien om Helge-
seter som inspirert av antroposofiens 
menneskesyn, samt medisinske og 
pedagogiske praksis, startet opp i 1954. 
Kate og Paul Rieber var initiativtakere. 
 

http://institusjon.histos.no/index.php?landsdel=&periode=&kategori=&fritekst=Helgeseter&vis=33&do=visInstitusjon 
 

Se Helgeseters eget tidsskrift ”Til oss 
alle” http://www.helgeseter.org/tilossalle/TOA_3_2009.pdf  

 

Eliant-
kampanjen 
nær ved målet  
Kampanjen for å 
samle en million 
underskrifter for å 
påvirke EUs lov-
givning angående 
ulike aspekter av 
anvendt Antropo-  

sofi – inkludert utdanning, ernæring og 
landbruk, spesialundervisning og sosial 
behandling, medisin og terapeutiske 
disipliner – har nesten nådd sitt mål. 
Lisboa-traktaten, EUs reviderte charter 
som trådte i kraft 1. desember, gir nå 
borgerne mulighet til å påvirke EUs 
politikk hvis de kan samle inn mer enn 
én million underskrifter fra et betydelig 
antall medlemsland. Selv om Eliant 
www.eliant.eu har samlet en million signaturer, 
er disse fra 159 land, og ikke kun 
borgere innenfor EU.  
http://www.eliant.eu/new/lang/en/userfiles/file/ELIANT%20Christmas%20letter%202009.pdf  

 

anthromedia.net nå på 4 språk 
15.01.2010 lanserte anthromedia.net 
den italienske versjonen av nettstedet. 
Fra tidligere har det en tysk, engelsk og 
fransk versjon. http://www.anthromedia.net  
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Juleglede på T-banen og Oslo S 
– Som en slags gledesprovokasjon, sier 
musikklærer Gideon Andersson. Sammen 
med Bærums steinerskoleelever spredte 
de glade juletoner over reisende på Røa 
T-bane. Samme dag gledet de pasienter 
og ansatte på Bærum sykehus og innsatte 
og ansatte på Ila fengsel. – Vi sang også i 
rulletrappen opp fra Oslo S. Et laangt kor. 
Alt virket spontant, men vi har øvd mye! 

 

Se og hør sangen på T-banen her: 
http://akersposten.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091216/KULTUR/712169999 

 
Gjester i egen 
kommune 
10. desember ga 
hele Ålesund bystyre 
uttrykk for at de vil 
ha en Steinerskole i 
byen. Likevel ble 
søknaden fra Stein-
erskolen om å få leie 
Nørvasund skole 
avslått med 27 mot  

 Foreldre og barn ved Steinerskolen, noen flere generasjoners  
 ålesundere, defineres som “gjester” av Ålesund bystyre. 

22 stemmer. Skolens leiekontrakt på Nørvøy går ut i 2012. Aps Eva Vinje 
Aurdal uttrykte i klartekst at Steinerskolens barn, ansatte og foresatte ikke er 
kommunens ”egne”; og ifølge henne ber ”de om et gjesteværelse i kommunens 
hus”. I den forbindelse ba Aurdal kommunen først sørge for sine ”egne”.  
 

http://www.smp.no/article/20100113/MENINGER04/701139989/1063/MENINGER 

 
Vallersund og Farmen 2010 
TV-serien Farmen 2010 sendes i 10 
uker med 3 episoder ukentlig på TV2 
våren 2010. Start 1. mars. Dette er 
TV2`s største satsning, med håp om  
 

Sjette sesongen av Farmen er lagt til Tran-
øya, like utenfor Vallersund. Postkortet fra 
Vallersund, ca 1910. http://www.camphill.no/vallersund-gaard  

 
Farmen har marked på Vallersund 
Camphill gård, se klipp fra TV2 her: 
http://www.tv2underholdning.no/video?progId=370844&treeId=121260&page=0&feedId=0&mainpage=false 
 
 

et seertall på 1,2 mill. Før innspill-
ingen startet, var håndverkere i 
aksjon for å få omgivelser mest mulig 
autentisk slik det var omtrent for 100 
år siden. http://no.wikipedia.org/wiki/Vallersund_Gård 

 

Ideene – hvor kommer de fra? 
Nick Thomas besøkte Oslo 13.-15. nov 2009 og 
holdt foredrag over temaet ”Menneske og engel”. 
Blant annet tok han opp engleerfaringer i vår tid og 
hvordan vi kan forstå dem. Skytsengelen, som står 
på det laveste trinnet i hierarkiet, er dedikert til ett 
menneske gjennom alle dets inkarnasjoner. Den 
måten som engelen arbeider, er at mennesket plut-
selig får en idé. Engelen gir mennesket ideen. Men 
de fleste mennesker er for selvsentrerte og regner 
ideene for sine egne. Nettopp fordi det skjer på 
denne måten, sørger engelen for at man stilles fritt. 
Man har friheten til å benytte eller forkaste ideen. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/nthomas.pdf  

Se også ”Har englene noe å bidra med?” av Arne 
Øgaard http://www.moss-avis.no/article/20091221/AKTUELLKOMMENTAR/712219999/1260/DEBATT   

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

 

29. august – 18. september 2010  
A journey into inner and outer landscapes 
of Southern Africa www.schoolofnature.org 

 

Trenger å bo i en familie med ”overskudd” av livskrefter 
En ME-rammet kvinne (enslig, 45 år, ikke pleietrengende) ønsker å få bo i 
en familie i Oslo-området noen måneder med liv og leven. Kjenner du noen 
dette kan være aktuelt for, ta kontakt med sissel@jenseth.no for mer info.  

 

Arrangementer i 
Oslo VÅREN 2010 
Last ned vinter- og 
vårprogrammet her 
 
http://www.oslogruppen.no/Programoversikt.html   

 

Oslogruppen, Vidar- 
gruppen, Antroposo-
fisk Selskap i Norge, 
Apropos konsertserie 
og Antropos Forlag 
og Bokhandel.  

 

SEMINAR: Fre og lør 22. - 23. januar  
Oskar Borgman Hansen  
“Antroposofi og akademisk vitenskap.” 
Tirsdag 26.1 “Julestevnet 1923 - 24. 
Hvilken aktualitet har det i dag?” 
Onsdag 27.1 “Etisk individualisme, 
ytringsfrihet, respekt for religioner og 
kulturer.” http://www.oslogruppen.no/Program.html  
 

Fre. lør og søn 12. – 14. februar  
Menneske, kjenn deg selv! 
Åpent seminar om høyskolen for ånds-
vitenskap. Berle, Prof. Dahls gt 30.  
Arr.: ASN / Pedagogisk Seksjon i Oslo. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/kjenn_deg_selv.pdf  

 

Fredag og lørdag 5. – 6. mars 
Seminar pedagogikk og ernæring 
Medvirkende: Liv Skappel, Arne Øgaard 
m. fl. Josefines gate 12. Arr. Antropos. 
 

Fre, lør og søn 12. – 14. mars 
Seminar Markus Osterrieder:  
Utgangspunktet er at 
det er 100 år siden 
Rudolf Steiners fore-
drag Folkesjelenes 
misjon (Menneskehetens 
ledelse, Vidarforlaget) 
 

http://vidarforlaget.no/catalog/product_info .php?products_id=108 
 

i Nobelinstituttet 1910 i 
Kristiania. Det som fra  

 

 
 

Steiners side var ment å være et freds-
bidrag, ut fra en forståelse for det 
enkelte folks egenart, har senere ført til 
diskusjoner der antroposofien bl a har 
blitt beskyldt for å inneholde elementer 
av raselære. I andre sammenhenger 
påpekte Steiner at rasebegrepet var 
utdatert og måtte erstattes med kultur-
begrepet. Arr: ASN og Dvergakademiet.  
 

 
 

Husk påmelding til Island 2010 
Vandreseminar på Island 30. juni - 14. 
juli 2010, med konferanse på Sólheimar 
7.-11. juli. http://www.antroposofi.no/info/island_2010  
Les også Frode Barkveds Balder-mytens 
aktualitet for vår tid. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/balder.pdf 

  

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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Litteraturhuset (Wergeland)  
Tirsdag 2. mars kl 19.00 
Presentasjon av boka: ”Liv laga. 
Erfaringer fra Steinerskolen”. 
Foreldre, forskere og lærere ser 
på skolen med hver sine briller. 
Redaktørene Svein Bøhn, Peter 
Normann Waage og Cato Schiøtz 
bidrar. Dessuten steinerskole-
elever. Spørsmål fra salen. Gratis. 
Arrangør: Steinerskoleforbundet. 
http://www.litteraturhuset.no/program/2010/03/livlaga.html   

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=LOE9-yfzmEc 
 

Boekn Liv Laga inneholder en rek-
ke betraktninger fra elever som 
har gått og går på Steinerskolen. 
Jon Almaas sier: "Jeg har ofte 
lurt på hva jeg har fått ved å gå 
på Steinerskolen. Hva sitter jeg 
igjen med? Jeg føler absolutt ikke 
at jeg er blitt snikantroposofisert. 
Det at jeg etter ni år på Steiner-
skolen egentlig ikke kan noe som 
helst om Rudolf Steiner og antro-
posofi, taler vel for seg selv. Det 
er ikke snakk om indoktrinering. 
Først og fremst føler jeg at jeg har 
fått noe som er annerledes. At  
jeg ikke er helt A4. Jeg kan for 
eksempel strikke. Det lærte jeg i 
åtteårsalderen: Inn gjennom 
porten, hente prinsessen, ut gjen-
nom porten, ned av hesten, og 
bukke. Og det er jeg stolt av."   

Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen 
er utgitt på Arneberg Forlag. I Norge har vi i 
over 80 år hatt Steinerskoler, og det er snart 
90 år siden Rudolf Steiner trakk fulle hus i 
Nobelsalen i Kristiania med sine pedago-
giske foredrag. Det er i dag 35 Steinerskoler 
i landet med over 5000 elever, og flere enn 
20 000 barn har vært steinerskoleelever 
siden starten. http://www.arnebergforlag.no  
 

Steinerskolen i et foreldreperspektiv 
Hvem velger Steinerskolen for barna sine? 
Hvilke motiver har de, og hvor fornøyde er 
de? Dette undersøkte Marthe Foss Rebnor i 
sin masteroppgave i sosiologi ved UiO 2008. 
http://www.duo.uio.no/publ/iss/2008/75891/Rebnor.pdf  

 

 
 

Oslo by Steinerskole reklamefilm 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=xODGNyhh3Lw  

 

Færre uhell og fysiske skader 
I 1984 sammenlignet Hultin og Kilpinen 
frekvensen av ”uhell/fysiske skader som er 
forårsaket av andre elever” som forekom på 
Steinerskolen og offentlige skoler i Helsinki. 
De fant at antall ”uhell” var langt lavere hos 
elevene ved Steinerskolen: 2,4 uhell per 1000 
elever, mot 6,6 uhell pr 1000 elever i den 
offentlige skole. For skoler med mer enn 500 
elever var antall uhell per 1000 elev hele 8,2. 
http://www.proalliance.dk/alliance/page14/page14.html  
 

Har steinerskolebarn bedre helse? 
Dette temaet tok legen Anette Bender opp 
på felleslærerstevnet 2007. Rudolf Steiner 
viste alltid til sammenhengen mellom peda-
gogikk og helsemessig utvikling. Han mente 
at både innholdet i undervisningen og måten 
det ble undervist på, hadde direkte virkning-
er på fysiologiske prosesser hos elevene, og 
at undervisningen derfor måtte være slik at 
den dannet grunnlag for livslang legemlig og 
sjelelig helse. De viktigste synspunkter er:  
å tilby emner tilsvarende barnas utviklings-
trinn, og å ha det kunstneriske element med 
i all undervisning, fordi det forener og styrker 
sjelskreftene; tenkning, følelse og vilje.  
http://www.proalliance.dk/alliance/page14/page14.html  
 

Friskoler strupes økonomisk 
Dagens finansiering av private skoler tving-
er elevene til å leve på kakelotterier der de 
både baker kakene og kjøper loddene selv, 
skriver Mathilde Fasting, Minerva. 
http://www.minerva.as/2010/02/22/sulteforing-av-privatelever  
 

 
 

http://www.youtube.com/user/camphillspecialschoo   
 

Camphill Special School i USA 
ble dannet i 1963 da Downingtown 
spesialskole og Donegal Springs kura-
tive hjem for barn, fusjonerte og flyttet 
inn på en gård i Pennsylvania. 
http://www.camphillspecialschool.org/who_we_are/history.php  

På skolen går barn og ungdom med 
intellektuelle og utviklingsmessige 
funksjonshemninger. Camphill Special 
School er en del av den verdensoms-
pennende Camphillbevegelsen og det  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dp7U1t7B_dc  

eneste i Nord-
Amerika for 
barn og Steiner-
skolen for barn 
med utviklings-
forstyrrelser og 
utviklingshem-
ning. Carlo og  

Ursel Pietzner står bak stiftelsen. Carlo 
bidro også under den første Camphill i 
Skottland i 1941 og traff Ursel der i 1949. 
 

 
 

- Jeg tror ikke det finnes et annet sted 
som dette på jorden! Det var utrolig 
hvordan vår sønn forandret seg straks 
han kom hit. http://www.youtube.com/watch?v=TlfqIx_JJSs   
 

  
 

Årets arrangement på Rådhus-
plassen blir 18. september 2010 
Se Baard Kolstad og Gideon Andersson i 
en trommeduett på Rådhusplassen 2009.  
http://www.youtube.com/watch?v=IxTK-L2vL_k  
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– Vi følte en moralsk forpliktelse til å fortelle. 

Bokstrid om Steinerskolen  
Kristin A. Sandberg og Trond K.O. 
Kristoffersen har skrevet «Det de ikke 
forteller oss. Steinerskolens okkulte 
grunnlag». – Steinerskolen taler med 
to tunger, sier forfatterparet som selv 
har vært tilknyttet steinerskolebeveg-
elsen – men brøt med den. På skolen 
handler alt om å bevare barnets til-
gang til åndeverdenen. Derfor sa 
Sandberg til slutt opp. Paret etablerte 
 

nettsiden steinerkritikk.no i 2005. I antologien «Liv laga», har redaktørene 
Peter Normann Waage, Svein Bøhn og Cato Schiøtz samlet bidrag fra tidligere 
elever. – Ideen er å presentere steinerskolen gjennom øynene til de som har 
gått der. Waage, som ennå ikke har lest boka til Sandberg og Kristoffersen, 
reagerer på påstanden om at steinerskolen holder noe skjult. – Det er bare tull. 
Selv navnet på skolen viser jo at pedagogikken finner sitt grunnlag hos Rudolf 
Steiner. Hans tenkning er vel noe av det åpneste som finnes. Nesten alt han 
har sagt og skrevet er utgitt, det meste foreligger på nettet og mye er oversatt 
til norsk, sier Waage til Dagsavisen http://www.dagsavisen.no/kultur/article471715.ece  Kunnskapsminister 
Kristin Halvorsen sier til NTB at steinerpedagogikkens spirituelle grunnlag 
fremgår tydelig av skolenes læreplaner som nylig er gjennomgått av departe-
mentet, men ønsker en debatt om pedagogikken velkommen.  

http://www.vl.no/samfunn/article4996594.ece  
 
 
 

Fredag, lørdag og søndag 12. – 14. mars  
SEMINAR Markus Osterrieder (D) 
Utgangspunktet er Rudolf Steiners ”Folkesjel-
enes misjon” (Menneskehetens ledelse, Vidar-
forlaget). Det som av Steiner var ment å være et 
fredsarbeid har senere blitt benyttet til det mot-
satte og gitt opphav til beskyldninger om rase-
lære. Fredag 12. mars kl 19.00: “Hjemløshet, 

         
 

http://vidarforlaget.no/catalog/product_info.php?products_id=108 

nye mytologier og møter mellom ulike folkeslag”. Foredrag med oversettelse.  
Lørdag 13. mars kl 10.00-18.00: “Hva er et folk? Rudolf Steiners folke-
psykologi mellom frontene.” (Lunsj) “Den misbrukte fortiden: Mytologier og neo-
mytologier – fra nazisme til «ondskapens akse». Søndag 14. mars 10-13.  
“Den misbrukte fremtiden: EU, FN og drømmen om en folkesyntese”. Avgift:  
inkl lunsj og kaffe kr 900 (medl/stud: kr 700), enkelforedrag kr 150 (medl/stud kr 
100). Påmelding: 8. mars til asn@antroposofi.no.. Seminaret foregår Josefinesgt 12. 

Arr: Dvergakademiet / Antroposofisk Selskap i Norge. http://www.antroposofi.no 

 

Antroposofi - spirituell humanisme 
Både Rudolf Steiners verk og hele dets virkningshistorie 
viser antroposofiens allmenn-menneskelige orientering. 
Likevel resirkuleres stadig beskyldninger om ‹raseideo-
logi› hos Steiner. Antroposofisk Selskap imøtegår 
påstandene i en erklæring. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Erklaering.pdf 
Rudolf Steiners filosofiske posisjon var «etisk individu-
alisme», som også kjennetegner hans bidrag til bl a 
pedagogikken og sosialterapien. I 1917 uttalte Steiner: 
«Et menneske som i dag snakker om raser, nasjoner og  

Rudolf Steiner tegnet 
av Otto Fröhlich. 

stamme-tilhørlighet som idealer, snakker om impulser som fører menneske-
heten inn i forfallet.» Det finnes en mengde lignende utsagn fra Steiner som 
eksplisitt imøtegår og avviser et menneskesyn bygget på etnisk tilhørighet og 
nasjonalitet. Antroposofien har da også gitt støtet til en internasjonal praktisk-
sosial grasrotbevegelse over hele kloden. En omfattende undersøkelse gjen-
nomført av Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (2007) viser at 
både fremmedfiendtlighet og høyreekstreme holdninger er svært lav blant 
steinerskolelever. http://www.antroposofi.no  

 

 

Arrangementer Oslo våren 2010 
Last ned vinter- og vårprogrammet her  
 

http://www.oslogruppen.no/Programoversikt.html  
 

Fredag 5.3 kl 19-21 og 6.3 kl 11-15 
Seminar om pedagogikk og ernæring 
Medvirkende: Liv Skappel, Arne Øgaard 
m fl. Josefines gt 12. Påmelding innen 
1.3. forlag@antropos.no Arr. Antropos. 

 
Fredag og lørdag 16.-17. april  

TEMA FOR ÅRSMØTE ASN 
16. april kl 18-21  
Det sosialterapeu-
tiske og helsepeda-
gogiske arbeidet,  
ved Bente Edlund.  
Om Heilpedagogikk i 
nasjonalsosialismens
tid. Om etablering av 
av utdannelse på bachelornivå RSH. 
Lørdag 17. april kl 14.30 “Rigmor 
Skålholt gir en presentasjon av FN-
konvensjonen om rettigheter for 
mennesker med nedsatt funksjonevne”. 
Les Rigmor Skålholts kronikk om FN-
konvensjonen http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/article4817881.ece 
Langfredagsspillet av Karl König 
med beboere og medarbeidere, Solborg 
Camphill. Temadelen er åpen for alle. 
Josefinesgt 12. Antroposofisk Selskap. 
 

13.-14. mars 2010 
Judith von Halle  
i Ytterjärna  
Den eteriske Kristus i 
vår tid och Antroposo-
fiska Sällskapets betyd-
else" och "Jesu moder". 
http://www.antroposofi.nu/aktuellt/  
Läs om Judith von Halles böcker här: 
http://www.freie-vereinigung.de/buecher.html  
 

Gåten Judith von Halle i Libra 
Judith von Halle holdt foredrag om 
Jomfru Maria i Nørrebrohallen i Køben-
havn 2. aug 2009. Hun ble født i 1972 i 
Berlin og er utdannet arkitekt. I påsken 
2004 opplevde hun å bli stigmatisert 
(fikk de sår som Kristus hadde på 
korset). Det gav store endringer i livet. 
Hun kunne f eks ikke mer spise. Hun 
kan også gå direkte inn i Akasha-
krøniken, den evige hukommelsen. 
www.snl.no/akasha. Hun kunne følge Kristi vir-
ke ”direkte” mens han gikk på jorden. 
http://libra.antropos.no/TS_Judith_von_Halle.html 

 

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

 

Sol og antisol - om Jens Bjørneboe og det tyske 
Kaj Skagen ser nærmere på dette spørsmålet i en lengre artik-
kel i Samtiden 1-2010, med henvisning til Tore Rems Sin egen 
herre, og skriver:  I den antroposofiske tradisjonen som 
Bjørneboe var knyttet til på 1940- og 50-tallet, oppfattes tysk 
kultur som polarisert i to motsatte strømninger og antropo-
sofien som nazismens motsetning. http://www.samtiden.no/10_1/art1.php  

 

– Hvorfor ble det sånt rabalder, Tore Rem? 
– Antroposofiens rolle i norsk historie har vært sterkt 
underkommunisert. Samtidig er jeg kritisk til en del av 
tenkningen deres og hvordan de forholder seg til 
offentligheten. Dessuten har det vært en kollisjon 
mellom et universitetsvitenskapelig kunnskapssyn og 
det esoteriske synet deres, sier Tore Rem i et intervju. 
http://www.apollon.uio.no/vis/art/2009_4/artikler/portrett   
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ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE ARRANGEMENTER I OSLO http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fellesprogram-V-2010-small.pdf  
 

 

Cato Schiøtz om Hompland, ASN og Humanetisk forbund som sekt 
I Dagbladet 17. januar i år kom Hompland med et kraftig polemisk angrep på 
Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelse under overskriften ”Restane  

 
Dag Hareides 10 punkts 
sjekkliste for hva er sekt 
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=212775 

etter Rudolf Steiner!”  Blant annet postulatet: ”Den 
antroposofiske bevegelse som sekt”. En av landets 
sekteksperter, Dag Hareide, er rektor på Nansen-
skolen, og han har utarbeidet en ti-punkts sjekkliste for 
hva som kjennetegner en sekt. Vurdere man disse 
punktene i forhold til Antroposofisk Selskap og Human-
Etisk Forbund, og oppsummerer alle kriteriene, så 
kommer de noenlunde likt ut. Men legger man til et 
tredje kriterium, dvs ”toleranse overfor utenforstående”, 
så faller Human-Etisk Forbund gjennom med sin gjen- 

nomgående usakelige intoleranse til alt som smaker av metafysikk og religion. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/AiN_I-2010_restane.pdf 

 

Kristín A. Sandberg. 

Steinerskolen har kommunisert 68-verdier 
dvs de grønne verdiene som lavt forbruk, økologi, ja 
det som appellerer til venstresida. – Det er problema-
tisk, sier Kristín A. Sandberg. Hør henne og leder av 
Steinerskoleforbundet Gry Alsos i Dagsnytt 18 den  
1. mars. I siste del av innslaget spør programlederen:  
– Kristin Sandberg, dere virker jo ganske besatt av 
Steinerskolen, du og mannen din. Hva vil dere?  
– For oss ble det etter hver et etisk og moralsk ansvar,
svarer Sandberg. http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/203415 

Påstander om Steinerskolen – Fakta og vurderinger. I forbindelse med utgiv-
elsen av "Det de ikke forteller oss. Steinerskolens okkulte grunnlag", av Kristin A. 
Sandberg og Trond K. O. Kristoffersen på Cappelen Damm, har Steinerskole-
forbundet gitt noen punktvise kommentarer på nettside sin, se http://www.steinerskolen.no. 

 
 

Uredelig om steinerskolen 
Forfatterne av ”Det de ikke 
forteller oss" foretar ingen for-
domsfri og reell undersøkelse, 
skriver Anne-Mette Stabel i en 
kronikk i Dagbladet 5. mars. Hun 
er lektor ved Rudolf Steinerhøy-
skolen og stipendiat ved Peda-
gogisk Forskningsinstitutt, UiO. 
 

http://www.dagbladet.no/2010/03/05/kultur/debatt/kronikk/steinerskolen/10702749  
 

Les Frode Barkveds omtale av 
Liv Laga; læreglede – leveglede. 
 

Steinerskolen i Stavanger. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/AiN_I-2010_livlaga.pdf .    

 

– Kaller du deg antroposof? – Ja, hvis jeg blir spurt 
om det eller utfordret, men jeg har ikke noe behov for å gå rundt 
og kalle meg det, sier Trond Skaftnesmo i samtale med Ingunn 
Kroken. – Egentlig burde jo ikke spørsmålet besvares før en vet 
hva spørsmålsstilleren mener med å være ”antroposof”. Jeg tror 
f eks ikke på antroposofi i noen annen forstand enn en matema- 
tiker tror på matematikk. – Hva med Steiners produksjon – den er jo enorm?  
– En behøver jo ikke å mene noe om hver eneste setning i hans verk. Men jeg 
kan sjekke ham på visse områder, f eks embryologi og evolusjon. Steiner uttalte 
seg nokså eksakt om når jeget, individualiteten, inkarnerer i fosteret, at menne-
skets individualitet forankrer seg i den fysiske kroppen på den 17.-18. dagen etter 
befruktning. Ingen på Steiners tid visste nøyaktig hva som skjedde i fosterutvik-
lingen på de aktuelle dagene. Senere har man møysommelig utarbeidet en 
morfologisk tidslinje, fra dag til dag, og funnet at nerverennen er grunnlaget for 
sentralnervesystemet, ryggmargen og hjernen, som er ankerfestet for vår jeg-
bevissthet. Den begynner å lukke seg til et rør på den 17.-18. dagen! Les hele 
intervjuet med Trond Skaftnesmo i AiN 1-2010 her: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/AiN_I-2010_ts.pdf  

 
 

http://www.youtube.com/user/anthromedbrussels#p/a/u/2/2eRijPgdElc  

 

Michaela Glöckler er leder Medisinsk 
Sektion Goetheanum. http://www.goetheanum.org/733.html  

Antroposofisk medisin har sin bakgrunn i 
antroposofiens erkjennelsesmetoder og 
forståelsen av mennesket og naturen. 
Den utøves av leger, sykepleiere og 
annet helsepersonell. http://www.snl.no/antroposofisk_medisin  

 

Frykten for meslingeutbrudd 
NRK brakte 18. mars 2010 nyheten om 
at barnesykdommen meslinger er på 
fremmarsj i Vest-Europa, og grunnen er i 
følge WHO at alternative miljøer nekter å 
la barna bli vaksinert http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7043347. 
Det ble også henvist til Rudolf Steiner. 
Via NTB spredte nyheten seg til en rekke 
medier og Dagsnytt 18 http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/205778 
Norske legers forening for antroposofisk 
medisin (NLFAM) tilbakeviser påstanden 
om at antroposofiske leger nekter å vak-
sinere mot meslinger eller andre barne-
sykdommer. Det stemmer heller ikke at 
vaksinasjonsdekningen i Steinerskolene 
er spesielt lav. Det store flertallet steiner-
skoleelever har fulgt det vanlige vaksina-
sjonsprogrammet. Les hele uttalelse fra 
NLFAM her: http://www.antroposofi .no/info/nyheter 

 

Skader ved vaksinering  
Mellom 1988 og 1991 ble 180 000 ung-
domsskoleelever vaksinert mot den far-
lige meningokokk B-bakterien, som hvert 
år tok livet av rundt 30 personer i en 
epidemi på slutten av 70-tallet. NPE har 
til nå mottatt 329 saker til behandling 
hvor pasientene mener deres ME er for-
årsaket av vaksinen mot hjernehinne-
betennelse. http://www.dagbladet.no/2010/04/07/nyheter/innenriks/pasientskader/me/11162860  

 

Stopp byråkratene! 
13 000 nordmenn ville trolig dø av svine-
influensa. Det var budskapet helsemyn-
dighetene avbrøt middagsfreden med  
27. april i fjor. I januar 2010 fikk vi fasit-
en – 29 nordmenn døde, skriver Elling 
Ulvestad, avdelingssjef ved Mikrobiolo-
gisk avdeling, Haukeland Universitets-
sykehus og professor dr.med. Gades 
Institutt, UiB, i en kronikk i bt.no 
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Stopp-byraakratene-1040353.html  
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Rudolf Steiner på Bokhylla.no 
Et søk på Rudolf Steiner gir nå 1705 treff i 
www.bokhylla.no. Her ligger bøker du kan 
lese gratis på nettet, bl a ”Ungdomskurset - 
tretten foredrag, Stuttgart 3.-15. oktober 
1922”. Boken er oversatt av Arne Krohn 
Nilsen http://www.nb.no/utlevering/nb/6740a1522c35c1c9ca84d4af19a46fbc  

 

Kan antroposofi kalles en religion? Er Steinerskolen religiøs? 
Antroposofi betegner en metodisk vei til bevisstgjøring av åndelige lovmessig-
heter i tilværelsen, sier antroposofene. Hør Erik Marstrander, tidligere leder 
Oslo by Steinerskole og Steinerskoleforbundet, og religionsforsker Torkel 
Brekke i Verdibørsen på NRK 10.4.10. http://www.nrk.no/programmer/sider/verdiboersen  
 
 

Fredag 16. april kl 18, Josefinesgt 12, temadel 
Heilpedagogikk i nasjonalsosialismens tid 
Bente Edlunds doktoravhandling om utviklingen 
av de antroposofiske tiltakene for utviklingshem-
mede, vil i høst bli utgitt som bok på Antropos 
forlag. Det antroposofiske helsepedagogiske 
arbeidet oppsto i Tyskland i 1924, i den teore-
tiske rasehygienens mørkeste periode, og det 
vokste fram parallelt med nasjonalsosialistenes 
overtakelse fra 1933. Bente Edlund fremstiller  

 
Bente Edlund. 

 

en dramatisk historie som omhandler en tredobbel trussel, ideologisk så vel 
som eksistensielt. Antroposofien ble forbudt, jødiske medarbeidere ble forfulgt 
og barn og unge på institusjonene ble satt under en reell trussel om sterilise-
ring og drap (”eutanasi”). Undersøkelsen viser at så langt historien er kjent,  
kom det antroposofiske helsepedagogiske miljøet seg gjennom nasjonalsosia-
lismens periode med integriteten i behold, og livet til en rekke barn som sto på 
makthavernes dødslister, ble reddet. Også sterilisering av unge mennesker ble 
unngått i de fleste tilfeller. Disse erfaringene har satt sitt preg på bevegelsens 
utvikling i etterkrigstiden og frem til i dag. På temadelen til Antroposofisk 
Selskaps årsmøte fredag kveld vil Bente Edlund snakke om Heilpedagogikk i 
nasjonalsosialismens tid og om etablering av en sosialfaglig utdannelse på 
bachelornivå som er under utvikling ved Rudolf Steinerhøyskolen. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/tema_2010.pdf  
 

Lørdag 17. april kl 14.30, Josefinesgt 12 – temadel ASNs årsmøte fortsetter 
Rigmor Skålholt gir en presentasjon av FN-konvensjonen om 
rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Les Rigmor Skålholts 
kronikk om FN-konvensjonen. http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/article4817881.ece  
 

Langfredagsspillet av Karl König med beboere og medarbeidere, 
Solborg Camphill. Temadelen er åpen for alle. Josefinesgt 12.  
Arrangør: Antroposofisk Selskap i Norge. Alle er velkommen på temadelen.  
 
 

 
 

 

Grunnkurs Toneeurytmi for alle interesserte  
ved Epp Vainu. Kurset går over 6 onsdager fra 17.30-
19.00. Start 21. april på Den Norske Eurytmihøyskole 
Prof Dahls gt 30. Pris kr 50 per gang. Påmelding Epp 
Vainu, m 413 35 493, eppvainu@hot.ee  

 

LES UKEVERSENE på nett www.calendarofthesoul.net 
Ukeversene til Rudolf Steiner ligger på nettet med i  
alt 15 oversettelser og 7 ulike språk. Den norske  
oversettelsen er av Arne Krohn Nielsen og Eivind 
Thomassen. www.calendarofthesoul.net 
 

 

 
 
 
 

Rudolf Steiner's 
Mystery Dramas 
29. juli til 1. august 2010 
with English Translation 
and Introductions  
Goetheanum  

Entering into the 21st 
Century Spiritually 
2. august – 7. august  

PROGRAM 
Les om våren 
og sommerens 
program i 
Goetheanum 
til og med 
september 
2010 
www.goetheanum.org  

 
http://www.goetheanum.org/3543.html                                                                                  http://www.goetheanum.org/fileadmin/vk/9999_Bilder/goeMagazin1.2010.pdf 

 
Arrangementer Oslo våren 2010 
Last ned vinter- og vårprogrammet her  
 

http://www.oslogruppen.no/Programoversikt.html  

 
Lørdag 17. april kl 10-13.30 
Årsmøtet i Antroposofisk Selskap 
Josefinesgt 12. Antroposofisk Selskap. 

 
4. - 5. juni 2010 
Terskelens Vokter 
Helgestevne for med-
lemmer av Den frie 
høyskole for åndsvit-
enskap med Sergej O. 
Prokofieff (Goethe-
anum), på Berle, Prof. 
Dahlsgate 30, Oslo. 
Til de store gåtefulle skikkelsene på den 
åndelige veien gjennom de nitten klas-
setimene hører Terskelens Vokter. Han 
kommer åndseleven i møte allerede 
ved begynnelsen av den første timen 
og forblir en trofast ledsager hele veien 
som fører mennesket til opplevelse av 
sitt sanne vesen. Både fredag og lør-
dag fremføres Grunnstensmeditasjonen 
av Oslo Eurytmiensemble, og det er 
foredrag av Sergej Prokofieff (tysk med 
norsk oversettelse). Lørdag holdes også 
Klassetime, og det er meditative euryt-
miøvelser. Avsluttende samtale med 
Sergej Prokofieff om arbeidstemaet. 
Blått kort medbringes. Stevneavgift 450 
kr inkl lunsj. Påmelding asn@antroposofi.no 
innen 2. juni 2010. Arrangør: ASN  
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/SP-seminar.pdf  

 

 

 
Pinsen, 21.-24. mai  
Place and Event: Methods of 
Transformative Research  
Konferanse/workshop i postmoderne 
tenkning og praksis: Vandring i land-
skap, vandring i filosofi, musikk, instal-
lasjon, sted og hendelse, erfaring, 
refleksjon og metode. Seminaret er en 
invitasjon til å utforske en bestemt 
sammenheng, sammenhengen mellom 
hendelsen og stedet hvor hendelsen 
finner sted. Med Aksel Hugo, Rigmor 
Haugen Jensen, Sue Reed, David 
Crouch, Eli Beate Hestnes og Torbjørn 
Eftestøl. Arr: Rudolf Steinerhøyskolen 
og Venner av Foldsæ. www.doorstodialogue.net  
 

Du kan støtte det antroposofiske 
arbeidet i verden ved å tegne med-
lemskap i Antroposofisk Selskap her: 
 

http://www.antroposofi.no/medlemskap  
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ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE; KALENDER   http://www.antroposofi.no/direkte/kalender/  

 

 
http://trondelagsutstillingen.no/tidligere_utstillinger-trondelagsutstillingen_2009-galleri-kunstverk_del_2__2009?gallery=3  

 

Se utstilling THE SAME av Jason Havneraas 27. mai - 27. juni  
Utstillingen THE SAME, with a few small differences presenterer nye foto- og 
videoarbeider av den norsk-engelske kunstneren Jason Havneraas i Fotogalleriet 
Møllergata 32 Oslo. Arbeidene springer ut av Havneraas  livslange engasjement 
i Camphill-fellesskapet, hvor han selv er oppvokst og siden har arbeidet regel-
messig. Fotografiene undersøker forholdet mellom likhet og forskjeller gjennom 
dokumentasjon av de mange skuespillene og festivalene som finner sted i 
Camphill-landsbyene i løpet av året. Gjennom oppveksten ble Havneraas dypt 
påvirket av den seremonielle pomp og prakt. Regelmessigheten i disse hend- 

 

 

elsene er vesentlig: De repeteres igjen og igjen, 
men hver gang med noen få, små forskjeller, 
slik utstillingstittelen indikerer. Bildene kombine-
rer dokumentasjon og iscenesettelse. De to 
video-arbeidene i utstillingen portretterer Paul, 
en dag-arbeider i Camphill Rotvoll. I motsetning 
til Havneraas  fotografier, hvor virkelige menne-
sker trer inn i seremonielle rammer, snur video-
arbeidene dette på hodet ved å tillate subjektet 
selv å snakke fritt. http://fotogalleriet.no/v1/current.php. 
  

GALLERI-SOMMER i Oslo, 
Göteborg og Wolfsburg  
 

 
 

:And There Was Light 20.3. - 15.8. 
Utställning i Göteborg viser tre odödliga 
mästare, og 19 av utställningens totalt 
55 originalverk är utförda av Leonardo 
da Vinci, Michelangelo och Rafael. Här 
finns även spännande modeller av ett 
flertal av Leonardos 500 år gamla upp-
finningar, och du ser kopior av skulp-
turer, reproduktioner i stor skala av 
vägg- och takmålningar. :And There 
Was Light presenteras med hjälp av 
modern multimediateknik och tar dig 
med på en häpnadsväckande resa. 
http://www.and-there-was-light.com  
 

Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael. 

 

 

„Kosmos Steiner“ utstilling i Wolfsburg Kunstmuseum, Tyskland, 13.05.2010 - 03.10.2010 www.kunstmuseum-wolfsburg.de 
 

  
”Rudolf Steiner and Contemporary Art” http://www.kunstmuseum-wolfsburg.de/exhibition/113/Rudolf_Steiner_and_Contemporary_Art Les mer:  http://www.medienstelle-anthroposophie.de      http://www.art-magazin.de/extra/29767/art_06_2010  

 

   

 ”Rudolf Steiner - Alchemy of the Everyday” http://www.kunstmuseum-wolfsburg.de  Les anmeldelsen i ”Der Spiegel” http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,696140,00.html  

 
http://www .art -m agazi n.de /extr a/2 976 7/ar t_06 _20 10 
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Se alle 
arrangementene 2011  

Gary Lachman til Oslo 2011 
Det tidligere medlemmet i Blondie 
http://no.wikipedia.org/wiki/Gary_lachman 

kommer til Oslo i forbindelse med 
Rudolf Steiners 150 års jubileum i  
2011. Gary Lachman ga i 2007 ut 
Steiner-biografien som er oversatt 
til norsk ”Rudolf Steiner – Liv og 
tanker” og utgitt på Flux forlag. 
 

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

i forbindelse med Rudolf Steiners 150 års jubileum: www.rudolf-steiner-2011.com  
 
 
 

 
Se filmen her: http://www.ph7.dk/biodyn-film/index.html 

Film om biodynamiske landmænd 
I forbindelse med hæftet om biodyna-
miske landmænds overvejelser og prak-
tiske arbejde har foreningen lavet en film 
om emnet, som fortæller om deres be-
stræbelser for at pleje jordens frugtbar-
hed og skabe nogle sunde fødevarer. 
Filmen er laget av Chilbal Filmproduktion. 
http://www.biodynamisk.dk/sider/arkiv.html  

 

 
 

Biodynamisk /økologisk hage? 
Besøk hagen til Berit Swensen (forfat-ter 
av boka ”Et levende mangfold – om 
biodynamisk jord- og hagebruk”) og 
Michael Heim på fagdagen lørdag 29. 
mai kl 14-17 i Herumveien 33 i Ås. 
Hagen er på to mål og er etablert som 
familiehage med frukttrær, bær, grønn-
saker, urtehage, blomster, veksthus og 
høner. Biodynamisk og økologisk dyrk-
ing er helt avhengig av en levende og 
fruktbar jord for å lykkes. Boka ”Et lev-
ende mangfold” selges der for kr. 300. 
Påmelding: Berit Swensen bswe@online.no 
m 977 10 495. http://www.biodynamisk.no/arkiv/seminarer/s20100529.html  

 

Biologisk-dynamisk Forening 
inviterer til fagdag lørdag 29. mai  
kl 14-17 i Herumveien 33 i Ås. 
http://www.biodynamisk.no/mediesenter/pdf/20100529_fagdag.pdf  

 

 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Gp09cOeLR8E  

Nicanor Perlas fikk under én prosent  
Ved presidentvalget på Filippinene 10. mai fikk 
Nicanor Perlas under én prosent av stemmene. 
På sin nettside skriver han at han er bekymret for 
manglende nøyaktighet og manipulasjon under 
valget. – Hvis det skal være en president i dette 
landet, må han eller hun ha et sant mandat fra det 
filip-pinske folket. Jeg har ikke noe imot en 
tradisjonell politiker så lenge personen reflekterer 
den sanne viljen til flertallet. http://www.nicanor-perlas.com  

 

Engelsk uke i Goetheanum 2.-7. august 2010 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Eng_Week_2010.pdf 
Rudolf Steiner beskriver hvordan store deler av sivilisa-
sjonen vår vil bli berørt ved millenniumskiftet. Det vil først 
være stor optimisme og tro på de teknologiske fremskritt 
– at alle problem kan løses ved menneskelig oppfinn-
somhet. Men snart vil vi bli rystet av nye og uventede ut-
fordringer som vil berøre alle land og alle folkeslag. Den 
internasjonale konferansen i Goethanaum i august vil ta 
for seg tiden vi lever i. http://www.goetheanum.org/3543.html I forkant, 29. 
juli - 1.aug, vises Rudolf Steiners Mysteriedramaer med   

ngelsk oversettelse og introduksjon. http://www.goetheanum-buehne.ch/3366.html 

 

 

27 juni - 3 juli, 2010, Skillebyholm, Ytterjärna 

Barnaårens betydelse för livet som vuxen  
- Att stämma sitt eget inre instrument – en sommarvecka 
med föräldrar och pedagoger, morfäder och farmödrar, alla 
barn-engagerade. På Skillebyholm, den biodynamiska utbild-
ningsgården i Sörmland. Kursavgift: 6700,- inkl övernattning 
i enkelrum og måltider. http://www.skillebyholm.org/news.asp?r_id=3963    

 

4. - 5. juni 2010 
Terskelens Vokter 
Helgestevne for med-
lemmer i Den frie høy-
skole for åndsvitenskap  
http://www.antroposofi.no/antroposofisk_selskap/hoeyskol en_for_aandsvitenskap 
 

Sergej O. Prokofieff 
(Goetheanum) på 
Berle Prof Dahlsgt 30. 
Terskelens Vokter hører til de store 
gåtefulle skikkelsene på den åndelige 

veien gjennom de nitten klassetimene. 
Han kommer åndseleven i møte alle-
rede i den første timen og forblir en 
trofast ledsager hele veien som fører 
mennesket til opplevelsen av sitt sanne 
vesen. Sergej Prokofieff holder to fore-
drag (tysk med norsk oversettelse). 
Fredag kl 19: Den norske eurytmihøy-
skole. kunstnerisk opptakt. “Terskelens 
vokter” (I). Lørdag 9.30 holdes Klasse-
time og meditative eurytmiøvelser. 
“Terskelens vokter” (II). Avsluttende 
samtale med Sergej Prokofieff. Blått 
kort medbringes. Stevneavgift 450 kr 
inkl lunsj. Påmelding asn@antroposofi.no 
innen 2. juni 2010. Arrangør: ASN  
 http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Seminar_SP_juni_2010.pdf 

 

 

 

Fyresdalseminaret 27.-29. august  
Temaet er Antroposofien under debatt. 
Det siste året har antroposofien vært 
sterkt fremme i offentligheten, både i 
forlengelsen av Jens Bjørneboe-biogra-
fien og de to bøkene om Steinerskolen.  
Fredag 27. august: Er antroposofien en 
religion? Cato Schiøtz. Lørdag 28. 
august: Er steinerpedagogikken en 
alternativ pedagogikk eller en livssyns-
pedagogikk? Eller skjuler steiner-
skolene antroposofiens innhold for 
foreldrene ut fra strategiske eller andre 
hensyn? Steinerskoleforbundet m fl. 
Søndag 29. august; Antroposofien og 
spørsmålet om raser. Frode Barkved. 
Seminaret begynner fredag kl 18.00 
med kveldsmat og avsluttes med lunsj 
søndag. Pris kr 1600 (helpensjon) 
betales forskuddsvis til Cultura Bank 
konto 1254.05.03506. Påmelding til 
Harald Haakstad h-haakst@online.no  
Fyresdalseminaret 2010 på Foldsæ 
arrangeres av Antroposofisk Selskap, 
Forum Berle og Steinerskoleforbundet 
http://www.antroposofi.no/antroposofi_i_praksis/initiativer/fyresdalseminaret/  

 

Du kan støtte det antroposofiske 
arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap i Norge 
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  2010-5 

 
 

ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE ARRANGEMENTER  http://www.antroposofi.no/direkte/kalender/  
 

 

Arbeidshester Fokhol Gård i Stange http://no.wikipedia.org/wiki/Fokhol_Gård

Fokhol Gård 20 ÅR 
Jubileet feires på Fokhol 
Gård http://www.fokhol.no fredag 
20. august med fagdag 
om grønnsaksdyrking i 
samarbeid med Biolo-
gisk-dynamisk Forening. 
Lørdag 21. august er det 
åpen dag fra kl 12 med 
kafé, gårdsvandring og 
grønnsakssalg. Kl 18 er 
det historisk tilbakeblikk 
og kl 19 festmiddag (på-
melding 15.8) musikk og 
dans. Alle er velkomne! 
http://fokhol.no/aktuelt/  

 

 
 

Besøksrekord for Cosmos Rudolf Steiner utstilling 
10 uker etter åpningen har 20 000 besøkt utstillingen i Kunstmuseet Wolfsburg 
www.kunstmuseum-wolfsburg.de. Dette er rekord i husets 16-årige historie. Svært mange 
av de besøkende kommer fra andre land i Europa, spesielt fra Nederland og 
Danmark. Og de som kommer bruker bemerkelsesverdig lang tid i forbindelse 
med besøket sitt. Utstillingen som åpnet 13.mai varer frem til 3. oktober 2010.  
http://www.rudolf-steiner-2011.com/index.php?set_language=de&cccpage=meldungen_detail&set_z_aktuelles=8  

 

Se flere videoer fra utstillingen  
Rudolf Steiner - Alchemy of the  
Everyday http://www.youtube.com/watch?v=yjEjt-QRFPs  
Rudolf Steiner und die Kunst der  
Gegenwart and Contemporary Art 
http://www.youtube.com/watch?v=q8fHvTAigUs&NR=1  
Dessuten NDR-Kulturjournal: Rudolf 
Steiner und die Kunst der Gegenwart  
http://www.youtube.com/watch?v=K2LE4kgqGZA  

 
 

 
 

Joseph Beuys http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys  

Østerrisk TV-innslag fra åpningen 
ORF hadde et 8 minutter langt innslag i 
”kultur.montag” som viser til Rudolf  
Steiners innflytelse på kunst, design, arki-
tektur mm. Sekvensen viser også et klipp 
med Joseph Beuys og et utdrag fra film- 
en ”Zwischen Himmel und Erde” som vil 
vises i Oslo i forbindelse med arrange-
mentet på Rådhusplassen 18. september. 
http://www.youtube.com/watch?v=zTSpm2Cg7yg&   

 

 

 
Rådhusplassen den 18. september 2010 
 

Rådhusplassen er på Facebook 
En egen side er opprettet for Rådhus-
plassen 2010 – Antroposofi i praksis. 
Gå inn og klikk på  og spre info 
til alle vennene dine på Facebook! 
 

http://www.facebook.com/pages/Radhusplassen-2010-Antroposofi-i-praksis/145497655462096?ref=ts  

 

GLS Bank "Bank of the Year 2010”  
Det tyske finansmagasinet Börse Online 
og nyhetskanalen n-tv.de bad sine les-
ere vurdere ca 150 banker i Tyskland, 
der GLS Bank: "Ihre Bank für sozial-
ökologische Geldanlagen und Finan-
zierungen” http://www.gls.de gikk av med 
seieren. Banken har allerede mottatt 
flere priser for sin banebrytende 
forretningsmodell bl a "Future Award 
2009" og "Most Sustainable Bank”. 
http://www.n-tv.de/ratgeber/Bank-des-Jahres-2010-article893724.html  
 

 
 

Nordisk Råds natur- og miljøpris 
til Cultura, Merkur og Ekobanken 
Begrunnelsen er at bankene på en for-
billedlig måte har investert i bærekraftige 
prosjekter – som en kjerne i sitt arbeid.  
  

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/nordiska-raadets-priser/natur-och-miljoepriset  
 

De etiske bankene Merkur i Danmark 
og Cultura i Norge samarbeider bl a om  
utlånsprosjekter og "Pengevirke – tids- 
skrift for ny bankkultur", 
som tar opp viktige 
samfunnsspørsmål og 
det som beveger både 
sinn og hjerte hos men-
nesker som arbeider for 
praktiske, konkrete bi-
drag til en bedre fremtid. 

 

 

 
Les siste utgave av Pengevirke her: 
http://www.cultura.no/DesktopModules/ReadNews.aspx?ModuleID=164&ItemID=262&tabID=0&subtabID=0  
 

 

Ove Jakobsen 

Hør Ove Jakobsen 
fortelle om "Social 
Banking" og øko-
logisk økonomi. Han 
er Professor ved 
Høyskolen i Bodø, 
Senter for økologisk 
økonomi og etikk. 
http://www.youtube.com/watch?v=HmyvfvloGq4 
  



   
 
 

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  

  

_Die_Alche mie_ des_Allta 

Arne Nicolaisen har vært lærer ved 
Oslo By Steinerskole http://www.oslo-bysteinerskole.no  

Atomene og den frie tanke 
Cand.real. Arne Nicolaisen har skrevet 
de omstridte setningene om atomlæren i 
Steinerskolens 2004-læreplan for fysikk 
som Even Gran i Humanistetisk Forbund 
kritiserte i medlemsbladet Fri Tanke.  

 

 http ://www.fritanke.no/NYHETER/2010/Steiner-lareplan__Det_finnes_ikke_bevis_for_atomlaren  
 

Arne Nicolaisen svarer at de tre setning-
ene ble skrevet ut fra et bevisst ønske 
om å legge listen for den kritiske tanke 
innenfor faget forholdsvis høyt, fordi 
dette er viktig og ansporende for elever 
på dette alderstrinnet (3. vdg.). De er  

skrevet i en kontekst som fremhever viktigheten av å skjelne mellom modell og 
virkelighet i fysikkundervisningen på videregående trinn. Det er viktig at elev-
ene lærer at en modell alltid har et begrenset gyldighetsområde, noe historien 
til fulle kan dokumentere. Men vi fysikere har en lei tendens til å bli så begei-
stret for egne modeller at vi forveksler dem med virkeligheten og omtaler dem 
som om de var virkeligheten. http://www.fritanke.no/LESERBREV/2010/Arne_Nicolaisen_Atomene_og_den_frie_tanke/  

 

Bokpresentasjon Litteraturhuset i høst 
Forum Berle http://www.forumberle.no og Antropos forlag 
http://www.antropos.no inviterer til fire boklanseringer i 
høst på Litteraturhuset i Amalie Skram salen. 
Entre kr 75 / kr 50 (stud. / pensj.). Onsdag 22. sept 
kl 19.30 Sissel Lange-Nielsen: Det store 
grenselandet. Bokens hovedmotiv er hennes 
eget forhold til reinkarnasjonstanken og hvordan 
katharbevegelsen ble bekjempet i middelalderen. 
Presentasjon av Sissel Lange-Nilsen og deretter 
samtale med Ingar Sletten Kolloen. 
http://www .ant rop os.n o/ 

 http://litteraturhuset.no 

Onsdag 13. oktober kl 19.30. Cato Schiøtz: Jens Bjørneboe og antroposo-
fien – 1960-1976. I høst kommer 2. bind av Tore Rems store Bjørneboebiografi. 
Tirsdag 2. november kl 19.30. Bente Edlund: Antroposofiske tiltak for 
mennesker med spesielle behov 1924-1990 (Edlunds doktorgradsarbeid). 
Onsdag 24. november kI 19.30. Espen Tharaldsen: Hverdagens 
forvandling. Om Rudolf Steiners estetikk. Tharaldsen er sivilarkitekt og har 
i mange år vært ansvarlig for Arbeidsgruppen HUS i Bergen.  
 

http://www.elsymposium.org 

 

Det Trådløse Mennesket 16. - 19. sept Oslo 
Internasjonalt symposium om elektromagnetisme, hel-
se og bevissthet med en rekke antroposofiske innslag. 
Fokus på mobilstråling; byggebiologi; skitten strøm; 
hjerneforskning; terapeutisk hjelp. Forelesninger, 
debatt, praksis. Forskere fra syv land, bl a Dr. Gerd 
Oberfeld, Austria; Dr. med Audun Myskja, Norge; Dr. 
Ann-Marie Lidmark, Sverige; Dr. Günter Haffelder, 
Germany;  Dr. Vahan Babayan, Norge. Språk: Norsk, 
eng, tysk; med oversettelse. Litteraturhuset og Nord-
strand Steinerskole. Kveldsarrangementer kan besøk-
es enkeltvis. http://www.baldron.com/63.html Les om Elektromagnetisk 
stråling og helse i Pengevirke. http://www.cultura.no/uploads/Pengevirke%202010-2%20NO%20web.pdf  

 
Malekurs i Trondheim: ”Farve og form”  
 9. - 12. september 2010 
Rüdiger Mövens, fra Vitsø Kunstskole, se s 43 
”Mennesket i verden” http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/mennesket_i_verden_lite.pdf 

holder kurs i praktiske malerisk arbeid gjennom 
fargeøvelser for å komme dypere inn i det indi-
viduelle kunstneriske uttrykket. Kurset holdes i 
Trondheim og er både for nybegynnere og 

 
http://www.kunst-terapi.dk 

øvede. ”For kun hundrede år siden, begynder farven at frigøre sig fra gen-
standen i maleriet og leve sit eget liv. Det abstrakte maleri blev født. Vi vil se 
på, hvordan farve- og formoplevelser har ændret karakter i de sidste hundrede 
år, på sammenhængen i maleriet og den nye bevidsthed, og hvordan Edvard 
Munch prægede den europæiske kunstudvikling. Pris: 2.900,-. Informasjon og 
påmelding: Finn Hakonsen, m 918 97 691 finn.hakonsen@ntnu.no eller Rüdiger 
Mövens kunstskole@nypost.dk.  

 

 
http://www.antroposofi.no/antroposofi_i_praksis/initiativer/fyresdalseminaret/  

 

HUSK PÅMELDING TIL 
Fyresdalseminaret 27. - 29. august  
Tema Antroposofien under debatt  
Det siste året har antroposofien vært 
sterkt fremme i offentligheten, både i 
forlengelsen av Jens Bjørneboe-biogra-
fien og de to bøkene om Steinerskolen.  
Seminaret begynner fredag kl 18.00 
med kveldsmat og avsluttes med lunsj 
søndag. Fredag 27. aug: Er antroposo-
fien en religion? Cato Schiøtz. Lørdag 
28. aug: Er steinerpedagogikken en 
alternativ pedagogikk eller en livssyns-
pedagogikk? Og skjuler steinerskolene 
antroposofiens innhold ut fra strate-
giske hensyn? Steinerskoleforbundet  
m fl. Søndag 29. aug: Antroposofien  
og spørsmålet om raser. Frode 
Barkved. Påmelding Harald Haakstad  
h-haakst@online.no. Avgift kr 1600 (helpensj.)  
Forskuddsbetaling konto 1254.05.03506. 
Fyresdalseminaret 2010 på Foldsæ 
arrangeres av Antroposofisk Selskap 
Forum Berle og Steinerskoleforbundet. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fyresdalseminaret_2010.pdf  

 

 
Dr. Manfred Klett (78) kommer til Norge 
 

24., 25. og 26. september 
PREPARATDAGENE 2010 
på Foldsæ Utdanningssenter Fyresdal. 
Dr. Manfred Klett (78) som er en av 
grunnleggere av Dottenfelderhof og 
tidligere leder av landbrukseksjonen 
Goetheanum i Dornach, vil være med 
på seminaret. Påmelding og info Eric 
Brinkhof, 911 15 519 bdpreparater@gmail.com  
 

15.-17. oktober      
Mikaelistevne med Ruth Ewertowski 
(Tyskland) holdes på Berle i Oslo.  
 

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

”Kjærligheten til sannheten er den 
eneste kjærlighet som setter selvet fri”.  
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Lørdag 18. september kl 12-17  
Rådhusplassen 2010 – Antroposofi i praksis 
Det er tredje år på rad som høstmarkedet arrangeres 
på Rådhusplassen. På markedet kan du kjøpe bio-
dynamiske produkter fra en rekke gårder, håndklær, 
te og snacks fra SEKEM, bøker fra Antropos Forlag  

og bokhandel, håndverksprodukter fra camphill og ”steinerdukker”. Stands og 
informasjonstelt. Høstmarkedet er et familiearrangement, og det vil være flere 
aktiviteter for barn, bl a et fortellertelt, hoppetaulaging, opptredener mm. Økologisk
lunsj serveres hos Grønn Gourmet. Rådhusplassen er på Facebook, les mer her: 
http://www.facebook.com/pages/Radhusplassen-2010-Antroposofi-i-praksis/145497655462096 . Klikk  og spre info til dine venner! 
Arrangører: Antroposofisk Selskap og Dialogos medie- og ressurssenter. Kontakt: 
asn@antroposofi.no                                                                                  m 975 63 875  

 
     Se trommeduett på Rådhusplassen 2009 med Baard Kolstad og Gideon Andersson.     
     http://www.youtube.com/watch?v=IxTK-L2vL_k  

 

”Tore Rem er ein god jeger og samlar,  
men greier ikkje gje materialet ein berande idé eller ei ny 
forståing”, skriver Kaj Skagen i sin anmeldelse av andre del 
av Tore Rems store Bjørneboebiografi ”Født til frihet” i uke-
avisa DAG OG TID. ”Tore Rem er ein forfattar som lèt bok-
omslaga tala. ”Sin egen herre” synte eit portrett av Jens 
Bjørneboe som ung dandy med hatt, eit portrett som streka 
under den doble tydinga til tittelen: Det som prega den unge
Jens Bjørneboe, var individualismen hans (å vera sin eigen 
herre), men òg overklassebakgrunnen hans og det noko 
posøraktige og overflatiske ved han (som gentleman  

eller fin herre). Jamvel det andre bandet har tittel og omslagsbilete som varslar 
tendensen i boka: Født til frihet er det same som å vera tvinga til fridom, og ufri-
domen i denne tvangen vert illustrert av eit portrett av ein utrangla Bjørneboe frå 
den aller siste livsfasen hans. Bodskapen i denne samanstillinga av tekst og 
bilete er at Bjørneboe vart driven i døden av sin eigen grenselause fridomstrong, 
og at heile denne livsreisa og den fælslege slutten på henne låg i dei korta han 
fekk utdelt i fødselsgåve. Valet av den alkoholiserte Bjørneboe til å pryda fram-
sida er råkande for tendensen til boka: Historia om Bjørneboes undergang opp-
tek mest ein tredjepart, over hundre og femti sider”. http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1837 

  
 

Litteraturhuset onsdag 13. okt kl 19.30. Cato Schiøtz: Jens Bjørneboe og 
antroposofien – 1960-1976. 2. bind av Tore Rems store Bjørneboebiografi. 
Forum Berle og Antropos forlag. Amalie Skram salen. Entre kr 75 / kr 50.  

 

Christoph Graf http://www.zwischenhimmelunderde.ch  
 

Kinofilmen ”Zwischen Himmel und 
Erde” vises i Josefines gt 12 kl 18 
etter Rådhusplassen 18. september 
Filmen portretterer syv personer som har 
tatt antroposofien på alvor, blant dem 
eurytmisten Christoph Graf i Sekem, en 
steinerskolelærer, en bonde, en forfatter, 
en musiker, en aktivist og Bodo von 
Plato i Vorstand, Goetheanum. Tysk tale 
med engelsk tekst. Ragnhild Nilsen, 
Sekem Scandinavia, vil innlede.  
Entre kr 100/50. Se kinotraileren her: 
http://www.youtube.com/watch?v=JiXu2w-MzKg& 
Filmen kan også kjøpes som DVD hos 
Antropos forlag og bokhandel http://www.antropos.no  
 
Onsdag 22. sept kl 19.30 
Litteraturhuset: Sissel Lange-
Nielsen ”Det store grenselandet” 
Bokens hovedmotiv er 
hennes eget forhold til 
reinkarnasjonstanken og 
om katharbevegelsen. 

Først presentasjon av 
Sissel Lange-Nilsen og 
deretter samtale med 
Ingar Sletten Kolloen. 
Forum Berle http://www.forumberle.no. 

 

 
og Antropos forlag http://www.antropos.no  
Amalie Skram salen. Entre kr 75 / kr 50. 
 
Seminar 16.-19. september 
Stråling, helse og bevissthet 

Hjerneforskning, 
byggebiologi, skitten 
strøm. Diagnose og 
terapeutisk hjelp ved  
el-overfølsomhet. 
Kryssvirkninger med 
borreliose, kvikksølv, 
ME. 3  dag med 
forelesninger, disku-
sjoner og workshops. 

16 forskere fra syv land: Dr. Gerd Oberfeld, 
Østerrike; Dr. Audun Myskja, Norge; Dr. 
Ann-Marie Lidmark, Sverige; Prof. Berit Ås, 
Norge; Dr. Günter Haffelder, Tyskland; 
Andreas Bjørndal, Norge. Du kan delta på 
enkeltforedrag! Rabatt studenter og 
steinerskolelærere. Arr: BALDRON,  
tlf 64 94 35 77.  http://www.elsymposium.org/?page_id=489 
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http://www.abdn.ac.uk/education/courses/basp/  

 

Skottland har fått sin første universitetsgrad i sosialpedagogikk  
Det unike samarbeidet skjer ved Universitetet i Aberdeen og Camphill School 
Aberdeen. Sosialpedagogikk er en helhetlig faglig aktivitet som integrerer 
elementer av omsorg, utdanning, terapeutiske og kreative aktiviteter i arbeidet 
med barn og voksne med sammensatte behov. Pedagogikken anerkjenner be-
tydningen av dette og sosial samhandling for å fremme en sunn utvikling i livet. 
http://www.allmediascotland.com/media_releases/26936/scotland--s-first-degree-in-social-pedagogy 

 

 
 

Rapport om bærekraftig utvikling for SEKEM-gruppen 2009  
For tredje år på rad har SEKEM publisert en omfattende rapport som viser 
resultater knyttet til alle nivåer av bærekraftig utvikling. Rapporten er utarbeidet  
i henhold til GRIs internasjonale retningslinjer og strukturert ut fra ”flower of 
sustainability”, dvs: kulturliv, samfunnsmessige liv, økonomisk liv og økologi – 
hvor all menneskelig aktivitet er innebygd. Rapporten gir også en oversikt over 
den holistiske visjonen for bærekraftig utvikling for de mange institusjonene og 
de konkrete prosjektene til SEKEM. Alt presenteres i tall og fakta; de ansatte, 
forbruk av ressurser, investeringer, utdanning og "CO2-fotavtrykk". Et av mål-
ene til SEKEM er å tjene som rollemodell for en bærekraftig utvikling i verden. 
http://www.sekem.com/english/PR/press/default.aspx  

  
 

 

Sekem Scandinavia venneforeningen er etablert i 
Norden – bli støttemedlem http://www.sekemscandinavia.com/no_sekem_scandinavia.php  

Ragnhild Nilsen er grunnleggeren, og hun vil selge håndklær  
på Rådhusplassen 18. sept. Du kan følge Sekem Scandinavia 
på Facebook –  http://www.facebook.com/pages/Sekem-Scandinavia/113121468703184?v=wall   
Dr. Ibrahim Abouleish  http://www.facebook.com/pages/Dr-Ibrahim-Abouleish/125843914104938 
SEKEM GROUP http://www.facebook.com/pages/Sekem-Group/376627136878 

 

Led deg selv – Islandsinntykk 2010 
Hartwig Schiller skriver om sine inntrykk under 
vandreseminaret på Island i sommer.  
Om lag 60 personer fra tre kontinenter deltok.  
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/iceland_revisited.pdf  

 

 

 

Kalender for 
høsten 2010 
Foredrag, seminarer 
og konserter. Oslo-
gruppen, Vidargrup-
pen, Antroposofisk 
Selskap, Forum 
Berle, Apropos Kon-   
sertserie og Antropos forlag og bokhandel 
http://www.oslogruppen.no/Fellesprogram-H-2010.pdf  

 

Berle 15.-17. oktober  
Mikaelistevne: Ruth Ewertowski 
(D): Menneskets forvandling 
gjennom grenseerfaringer 
Fire innledninger med samtale. Start fre-
dag kl 17.30 med servering. Menneske-
vielsens handling lør kl 9.00 og søn kl 
10.00 i Kristensamf, Oscarsgt, 84. 
Stevneavgift: kr 1000/700 (inkl serving), 

enkeltforedrag kr 170. Arr: ASN, Kristen-
samf. i Oslo, Antroposofisk Legeforening 
http://www.antroposofi.no 

 

12.-14. november, Josefinesgt 12 
Christian Rosenkreutz og  
den moderne innvielsesvei  
Nick Thomas (GB). Stevneavgift: kr 
900/700 inkl servering. Enkeltforedrag 
kr 150. Påmelding asn@antroposofi.no  
 

 

Nyutgivelse  
Rudolf Steiner  
Det femte 
evangelium 
Foredrag fra 
Kristiania oktober 
1913. Et høyde-
punkt i Steiners 
fremstilling av 
kristologien. Les 
også Peter Selg: 
Rudolf Steiner  

og fremtidens uselviskhetskultur. Om  
det femte evangelium. Fire foredrag av 
Peter Selg, Oslo 2006. http://www.antropos.no  

 

Om Kristi tilsynekomst  
Under sitt besøk med Folkesjelsfore-
dragene i Oslo, juni 1910, holdt Rudolf 
Steiner også et offentlig foredrag om 
Kristi tilsynekomst i den eteriske 
verden. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/kr-erfaring.pdf  

 

Goetheanum høst og 
vinter 2010 - 2011 
- Om viljens fysiologi  
- Platons verden  
- I apokalyptisk tid 
- 150 år Rudolf Steiner  
- arrangementer 

http://www.goetheanum.org/fileadmin/vk/9999_Bilder/Goetheanum_Magazin_5.pdf  

 

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

 

Jeg gjør det jeg vil - og jeg vil det jeg gjør. 
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Johan Swärd står ved 
siden av den mannshøye 
svedjerugen på gården 
Aschim Vestre i Brandbu. 
Her satser de på 40 korn-
sorter, og familien har 
installert en tradisjonsrik 
mølle med steinkvern og 
sikt på stabburet. Det 
egenproduserte melet 
selges fra gårdsutsalget i 
Aschimlinna 213.  

 

Eldgamle kornsorter som inneholder ekstra sunne næringsstoffer 

Kornet som gror på Aschim Vestre er stort sett av svært gamle sorter, fra før den 
intensive foredlingen begynte for rundt 100 år siden. – Vi har formert opp cirka  
40 gamle sorter og har mellom 20 og 100 kilo avling av hver sort, forteller Johan 
Swärd. Mesteparten av såkornet – maks en neve av hver sort – har familien fått 
fra Nordisk genbank. Det dyrkes biodynamisk, noe som er ideelt for de gamle 
kornsortene som har et dypt rotsystem, lange strå og mye blader. Dermed får de 
tak i næring langt nede i jorda, og det kreves en god, porøs jord. Les mer om 
gården og få oppskrifter her: http://risvikmedia.no/default.asp?page=324. Melet kan kjøpes på 
gårdsutsalg i Aschimlinna 213. Helkorn av gamle sorter kan du også kjøpe hos 

Holli Mølle www.holli-molle.no i Spydeberg og hos Økologisk spesialkorn 
www.spesialkorn.net i Sigdal. http://www.sb.no/forbruker/helt-kornete-1.5616172  

 

Litteraturhuset fredag 22. oktober kl 17.30 
Boklansering: ”Leve friheten!  
Traute Lafrenz og Den hvite rose” 
Bernt Hagtvet vil samtale med forfatteren, Peter 
Normann Waage, og bokens hovedperson: Traute 
Lafrenz Page på engelsk. Gratis adgang. Den hvite 
rose er navnet på en gruppe studenter som i 1942 
og 1943 sto bak en rekke ikke-voldelige aksjoner 
mot naziregimet, først i München, senere over det 
meste av Tyskland. Gruppen er senest portrettert i 
filmen Sophie Scholls siste dager (2005). Heinrich 
Himmler betegnet deres flygebladaksjoner som det 
farligste anslag mot Det tredje riket, og beordret 
øyeblikkelig henrettelse av Sophie Scholl, Hans 
Scholl og Christoph Probst i februar 1943. Resten 
av gruppen ble arrestert, også Traute Lafrenz (f.  

 

1919), men hun unngikk å bli henrettet. Inspirasjonen til opposisjonen mot Hitlers 
regime fant hun bl a i Rudolf Steiners skrifter. Etter krigen flyttet Traute Lafrenz  
til Amerika og arbeidet som lege og ble etter hvert sentral i det antroposofiske 
miljøet. Fra 1971 til 1992 var hun direktør for «Esperanza School» i Chicago for 
mentalt handikappede og følelsesmessig forstyrrede barn og unge fra byens 
fattige områder. Skolen baserer seg på Rudolf Steiners antroposofi. Se omtale 
av programmet her: http://www.litteraturhuset.no/program/2010/10/leve-friheten.html  
 

 

Fredag 26. og lørdag 27. november 2010 
KURS I MINDFULNESS / OPPMERKSOMHETSTRENING 
Ved å gi øyeblikket oppmerksomhet, kommer vi i direkte kontakt med oss selv 
og omverdenen. Kurset gir kunnskap om og erfaring med oppmerksomhets-
trening / mindfulness og krever ingen forkunnskaper. Kursledere: Jorunn Farbu 
(Bodø, 1961) og Christian Egge (1956). Sted: Frilund Gård, Bjørkelangen.  
Pris: 1500 kr pluss evt overnatting og servering. Maks 15 personer. Påmelding 
innen 1. november. Mer info: Ingunn Grepperud, m 45666171 igrepp@gmail.com 
 

 

 

Hør steinerskolelærere fortelle:  http://vimeo.com/14323944  
 

Video om å være Steinerskolelærer  
– frihet til å underveise – frihet til å lære  
http://www.whywaldorfworks.org/08_TeacherPrep/index.asp  

 

 

Elektronisk 
arkitekturguide 
I Dornach og 
 

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

Arlesheim er det 
over hundre hus  
og bygninger i 
antroposofisk stil. 
Disse vil nå bli 
registrert i en  
arkitektonisk 
guide av Rudolf 
Steiner Archive. 
Se artikkelen her: 

 

http://www.rudolf-steiner.com/fileadmin/rsarchiv/Rezensionen/Archtekturfuehrer_BZ_2010_08_11.pdf  

 
Reiseführer ”Rudolf
Steiner in Wien” 
Rudolf Steiner var i 
nær kontakt med 
mange av Wiens 
fremtredende kunst-
nere, forfattere og 
forskere som Rosa 
Mayreder, Friedrich 
Eckstein, Franz 
Brentano, Hugo Wolf, 
Hermann Bahr m fl. 
http://www.rudolf-steiner-2011.com/index.php?set_language=de&cccpage=meldungen_detail&set_z_aktuelles=11  

 
Litteraturhuset onsdag 13. okt kl 1930 
Cato Schiøtz: Jens Bjørneboe og 
antroposofien 1960 - 1976 
 

Ett av hovedmotivene i 
første bind var Jens 
Bjørneboes forhold til 
antroposofien og dens 
stilling i norsk kulturliv, 
særlig på 1950-tallet. 
Cato Schiøtz drøfter 
behandlingen av 
Bjørneboes forhold til 
antroposofien i den 
etterfølgende periode, 

 

fra 1960 til 1976. Arrangør: Forum Berle 
Antropos Forlag. Entre: kr 75/50. Amalie 
Skram salen. http://www.litteraturhuset.no/program/2010/10/catoschiotz.html  
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Populært og mange mennesker på Rådhusplassen 18. september 
Se foto: http://www.facebook.com/pages/Radhusplassen-2010-Antroposofi-i-praksis/145497655462096 Markedet 2011 vil foregå 24. september. 
 

   
Dr. Volker Fintelmann har 
gitt ut boken Sykdom som 
skjebne på norsk. 

http://www.antropos.no/boker/medisin-og-helse/sykdom-som-skjebne.html 
 

21.-22. oktober Oslo Kongressenter 
Veier og avveier i dagens medisin  
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening www.nsh.no  

arrangerer konferanse med blant annet prof Volker 
Fintelmann, dr.med Harald Hamre, Audun Myskja, 
Trond Skaftnesmo. Se http://www.nsh.no/db/doc/0000002485.pdf 

 

Torsdag 21. oktober kl 19.30 i Oscars gt 10 
Kan du høre Dr. Volker Fintelmann: Unsere Verant-
wortung für die Verstorbenen. Arr: Vidargruppen. 

 

Onsdag 10. november 19.30 i Oscars gate 10 
Fornyelse av samaritanimpulsen i dagens sykepleie 
Anne Ingeborg Haugholt er sykepleier og arbeider ved Vidarklinikken, Järna. 
 

Gir utbrente ny livsgnist 
Dr. Ursula Flatters og sykepleier Anne 
Ingeborg Haugholt har gitt mange ut-
brente mennesker et nytt liv på Vidar-
kliniken utenfor Stockholm. – Når er 
man egentlig utbrent? – Når man har 
vært trett i sammenhengende minst to  

 

Vidarkliniken http://www.vidarkliniken.se  

uker. Når hvile ikke hjelper. Når man samtidig har endel andre fysiske symp-
tomer. Overlege Ursula Flatters har spesialisert seg på antroposofisk medisin 
og er administrator og behandlende lege ved Vidarkliniken. Hun var initiativ-
tager til sykehuset som sto ferdig i 1985. http://www.aftenposten.no/helse/article776716.ece  
 

VIDARKLINIKEN FIRAR 25 ÅR!  som det första antroposofiskt inriktade 
sjukhus i Norden. Sedan dess har tusentals patienter fått vård och rehabili-
tering här med en unik kombination av vanlig skolmedicin, olika fysikaliska och 
konstnärliga terapier, antroposofiska naturläkemedel, god omvårdnad, harmo-
nisk miljö och högkvalitativ kost. http://www.vidarkliniken.se/om/aktuellt/vidarkliniken-firar-25-aar/  
 

Kurs i Trädgård och Hantverk  
På Vårdinge by folkhögskola http://vardinge.fhsk.se 
arbetar alla med konst och hantverk – vår 
tids stora kraft och kunskapskälla. Varje linje 
arbetar fristående men inspirerar varandra 
genom sina skiftande uttrycksmedel. Nästa 
års kurs i Trädgård och Hantverk startar 23 
februari 2011. http://vardinge.fhsk.se/linjer/tradgard-hantverk.html  

 

Solborg Camphill søker gartner  
som har biodynamisk erfaring. Solborg 
ligger mellom Hønefoss og Jevnaker, 
og i landsbyen bor det ca 50 menne-
sker. I området er det Steinerskole og 
barnehage. Gartneriet er et verksted 
for voksne med spesielle behov, og 
erfaring i sosialterapi er også en fordel. 
Tiltredelse fra november 2010. For mer Veksthuset på Solborg. http://www.solborg.net  

informasjon, ta kontakt med solborg@camphill.no tlf + 47 32 13 24 80 

 

Kalender for høsten 2010  
Foredrag, seminarer og konserter  
http://www.oslogruppen.no/Fellesprogram-H-2010.pdf  
 

Berle 15.-17. oktober  
Mikaelistevne: Ruth Ewertowski (D): 
Menneskets forvandling  
gjennom grenseerfaringer 
Fire innledninger med samtale. Start fre-
dag kl 17.30 med servering. Menneske-
vielsens handling lør kl 9.00 og søn kl 
10.00 i Kristensamf, Oscarsgt, 84.  
Stevneavgift: kr 1000/700 inkl servering 

enkeltforedrag kr 170. Arr: ASN, Kristen-
samf. i Oslo, Antroposofisk Legeforening 
 

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/mikaelistevne_2010.pdf  

 
12.-14. november, Josefinesgt 12 
Christian Rosenkreutz og  
den moderne innvielsesvei  
Nick Thomas (GB). Fredag kl 19.00. 
Stevneavgift: kr 900/700 inkl servering. 
Enkeltforedrag kr 150. Josefines gt 12. 
Påmelding asn@antroposofi.no  
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/NT-seminar_2010.pdf   

 

 
 

Jag är – det yttre och inre ljuset 
Nordisk antroposofisk sommerkonferan-
se på Åland, Mariehamn 3.-7. aug 2011. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/aland_2011.pdf  

 

 
 

Frode Barkved om Fragells frykt 
Levi Fragell har angst for det Märtha 
driver med, skriver han i Dagbladet 15. 
september. Men vi bør vise ydmykhet 
overfor livets og universets gåter, og re-
spekt for andres livssyn, skriver Frode 
Barkved. http://www.dagbladet.no/2010/09/17/kultur/debatt/debattinnlegg/13426672/ 

 

Frihet til å tro og mene  
Den fordømmende kritikk som prinsesse 
Märtha Louise er blitt utsatt for hører 
ingensteds hjemme i et samfunn med 
religionsfrihet, skriver Jens Braarvig, 
professor i religionshistorie, UiO, i 
Aftenposten. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3816475.ece 

 

Du kan støtte det antroposofiske 
arbeidet i verden ved å tegne medlem-
skap i Antroposofisk Selskap i Norge 
her: http://www.antroposofi.no/medlemskap  
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Boken gir en bred presentasjon av 
den idémessige og historiske 
bakgrunnen for de antroposofiske 
virksomhetene. 396 s. Pris kr 295,-. 
Antropos Forlag http://www.antropos.no 

Litteraturhuset tirsdag 2. nov kl 19.30  
Bente Edlund presenter ”Kulturøyer”  
Boken ”Kulturøyer - Antroposofiske tiltak  
for mennesker med spesielle behov 1924 -
1990” bygger på Bente Edlunds doktor-
gradsavhandling fra 2008 og viser tilbudet  
til mennesker med utviklingshemning bas-
ert på et antroposofisk idégrunnlag. Helse-
pedagogikken ble formulert av Rudolf 
Steiner som en individuell terapeutisk og 
pedagogisk metode, men etter få år sto den 
frem som en sosial bevegelse med kultur-
elle fellesskapsdannelser som et viktig 
anliggende. Tanken om at de antroposo-
fiske institusjonene skulle fungere som 
kulturelle øyer i en samtid på vei mot stupet, 
ble formulert av lederen og legen Ita 
Wegman under fremveksten av nasjonal-
sosialismen i Tyskland. Boken beskriver  
bl a nasjonalsosialistenes forfølgelse, både  
av mennesker med funksjonshemninger og 
antroposofiske virksomheter. Fremstillingen 
viser hvordan den antroposofiske «heilpeda-
gogikken» oppsto i Mellom-Europa i 1924  

og følger utviklingen videre i Norge fra 1938, da det første antroposofiske barne-
hjemmet på Toten ble etablert, og frem til HVPU-reformen i 1991. Bente Edlund 
presenterer boken på Litteraturhuset i samtale med Ingunn Kroken. Amalie 
Skramsalen. Entré kr 75 / kr 50. http://www.litteraturhuset.no/program/2010/11/kulturoyer.html  

 

Nordisk festivaluke «Peer for alle», Gålåvatnet, Gudbrandsdalen 
Alle som lever med sine egne eller andres 
funksjonshindringer inviteres til å være 
med å spille scener fra Peer Gynt 16.-21. 
august 2011. Festivaluka avsluttes med en 
forestilling på friluftsscenen lørdag 20. 
august kl 17.00. Kursavgift kr 5000 per 
person inkl kost og losji. Dagpass kr 600 
inkl aktiviteter, middag, kveldsmat. 
Kontakt: Dag Balavoine, tlf 72 52 70 87 / 
996 08 810. http://www.nordisk.allkunstverk.com  Se utdrag fra fjorårets spill der 400 del-

tok. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.6730328 
 

 
Bilder av Hannes Weigert  stilles ut i Kristensamfunnet Oslo www.kristensamfunnet.no15.10-14.11.2010 
 

Onsdag 1. desember kl. 19.30, Oscarsgt 10, Vidarsalen 
”Seeren kommer maleren i møte fra motsatt retning” 
Foredrag med Hannes Weigert med henvisning til bilder av Rudolf Steiner og 
egne bilder. Utstillingen i Kristensamfunnet er åpen i forbindelse med Menneske-
vielsens handling, kontakt evt Gisle Bie. Hannes Weigert er intervuet om sine 
bilder i Das Goetheanum 43 · 2010, og Lars Krüger har skrevet en artikkel om 
hans arbeider i det tyske kulturtidsskriftet ”Die Drei 11/2010 http://www.diedrei.org.  
 

 

Ragnhild Nilsen med etiske og biodynamiske 
håndklær fra SEKEM.  http://www.aftenposten.no/leve/article2857915.ece 

 

Culturaprisen til Ragnhild Nilsen 
http://www.cultura.no/Default.aspx?tabid=555&subtabid=566  Hun mottar 
den for sitt engasjement knyttet til den 
biodynamiske bomullsrevolusjonen, rett-
ferdig handel og etablering av det 
økologiske fyrtårnet Sekem Scandinavia. 
http://www.sekemscandinavia.com. 
 

 

Steinerutstillingen i Wolfsburg  
ble en stor suksess med publikumsrekord 
for museet. Nå er utstillingen utvidet med 
halvannen måned. http://www.kunstmuseum-wolfsburg.de/  

 

 
Hør Steinerbiografen Gary Lachman snakke 
om ”My Journey - From Blondie to Jung”.  
Lachman kommer inn på Rudolf Steiner først 
41 minutter og 30 sekunder ut i videoen. 
http://www.youtube.com/watch?v=_IkkcG-IKec 

 

Steinerbiografen Gary Lachman 
kommer til Norge i forbindelse med 150 
års jubilet til Steiner og Rådhusplass-
arrangementet 24. september 2011.  
I forbindelse med sin nye bok, Jung the 
Mystic: The Esoteric Dimensions of Carl 
Jung s Life and Teachings, sier han i et 
intervju: Rather than avoid talking about 
Jung s “mystical” or “occult” inclinations, 
or use them as a stick to beat him with, 
or applaud uncritically, I take them 
seriously, and try to place Jung in the 
context of other “mystical” teachers, like 
Rudolf Steiner and Gurdjieff. 
http://www.thecontrarianmedia.com/2010/09/jung-the-mystic-an-interview-with-gary-lachman/  
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Populært og mange mennesker på Rådhusplassen 18. september 
Se foto: http://www.facebook.com/pages/Radhusplassen-2010-Antroposofi-i-praksis/145497655462096 I 2011 vil markedet foregå  24. september. 
 

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 hum-
lor eller bin sedan slutet av 80-talet. Forskarna kan inte begripa varför dessa 
utpräglat sociala insekter lämnar sina 
bikupor och sticker. Beror det på stress 
som ökar mottaglighet för sjukdomar? 
Under 1923 höll Rudolf Steiner nio 
föredrag om bin och deras natur. Han sa 
bland annat att vi inom femtio till åttio år 
kommer att få se konsekvenserna av vår 
mekanisering av bikupan. Regissören 
Siegel Taggart – mannen bekom den 
enormt prisbelönta och hyllade ”The 
Real Dirt on Farmer John” – är nu gjort 
en helt ny film ”Queen of the Sun”. 

 

http://www.antroposofi.info/mat_odling/bin/  

Filmen är en dokumentär och en hyllning till bina ur ett kärleksfullt, livfullt och 
nytt perspektiv. Se trailer: http://www.rudolf-steiner-2011.com/index.php?set_language=en&cccpage=meldungen_detail&set_z_aktuelles=5  

 

Ungdom på Framskolen, Vallersund. 

Vallersund Gård og Framskolen  
Vallersund søker mennesker som har er-
faring med unge, voksne og/eller eldre 
med utviklingshemning, en medarbeider 
som kan hestestell, en baker og en erfar-
en sekretær. Kontakt: Hanna Schmeding  
m 909 47 871 og vallersund-gaard@camphill.no  
Vallersund http://www.camphill.no/vallersund-gaard ligger i Sør-
Trøndelag og har et helhetlig tilbud for 
mennesker med omsorgsbehov fra 
ungdomsalderen og oppover. 

 

Rudolf Steiner express; 
Togtur Köln-Wien-Kraljevec  
Rudolf Steiner var sannsynligvis 
født på en togstasjon, og han 
vokste opp på to stasjoner. Både i 
barndommen og hans voksne liv 
tilbrakte han mange timer på tog 
og i venterom. Bl an tok han   

Bergensbaenen i 1913, 4 år etter den åpnet. Dette "Livet på reise" vil være et 
sentralt tema i jubileumsåret, og på togturen 24.-28. februar følger vi sporet 
til grunnleggeren av antroposofien – til stasjonene og hans barndoms og ung-
doms landskap. Fødselsdagstoget er avhengig av at mange nok blir med. 
Billetter tilgjengelig fra 24. oktober 2010. http://www.rudolf-steiner-2011.com/index.php?cccpage=zug_intro&set_language=en  

 

Camphillbevegelsen er verdensomspennende 
Inspirert av dens grunnlegger, Karl Konig i Skottland. Noen 
og sytti år senere har Camphill frøet slått rot, vokst, blomstret 
og blomster. Boken “A Portrait of Camphill: From Founding 
Seed to Worldwide Movement” er redigert av Jan Bang og  
inneholder 150 fotografier, Edinburgh: Floris Books (2010). 
Boken kan kjøpes hos Antropos http://www.antropos.no.  

 

Kalender for høsten 2010  
Foredrag, seminarer og konserter  
http://www.oslogruppen.no/Fellesprogram-H-2010.pdf  

 
12.-14. november, 
Josefinesgt 12 
Christian 
Rosenkreutz og  
den moderne 
innvielsesvei  
”Rosenkreuzervis-
dommen må ikke 
bare gå inn i hodet,  

Nick Thomas 

heller ikke bare til hjertet, men derimot 
ut i hånden, inn i våre manuelle ferdig-
heter, inn i det som mennesket gjør til 
daglig. Dette er ikke noen sentimental 
følelse, det er en opparbeidelse i seg 
selv av evnen til å virke i den allmenne 
menneskehets tjeneste.” Rudolf Steiner, 
mai 1907. Vekselvis gjennom foredrag 
og samtale arbeider vi med temaer 
knyttet til Christian Rosenkreutz og et 
aktuelt meditativt erkjennelsesarbeid. 
Foredragene holdes på engelsk med 
sammendrag på norsk. Samtale på 
engelsk og norsk. Fredag 12. nov fra kl 
18.30. Lørdag 13. nov kl 10.00-18.00. 
Lunsj og kaffepauser inkl. Søndag 14. 
nov kl 10.00-13.00. Kursavgift inkl ser-
vering kr 900 stud/medl kr 700. Betales 
kontant i døren. Enkeltforedrag kr 150, 
stud/medl kr 100. Påmelding innen 11. 
nov asn@antroposofi.no tlf 909 55 393. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/NT-seminar_2010.pdf   

 

 
 

Sol°edad til Tønsberg og Oslo 
Fredag 12.11.2010 kl 20 er det 
Norgespremiere med Sol°edad på 
Rudolf Steinerskolen i Vestfold.  
Lørdag 13.11.2010 er det forestilling på 
Berle i Oslo kl 20. Anna de Millas  
eurytmiforestilling Sol°edad er nyskap-
ende og spennende og ble vist under 
Alanus Eurytmifestival i september til 
stor applaus! http://soulwave.jimdo.com/sol-edad-2010-2011/ 
 

Retten til å bo der man vil 
- Utviklingshemmede har den samme 
retten som andre til å bo hvor de vil, 
sier likestillingsminister Audun 
Lysbakken. – Dette er den beste 
nyheten for utviklingshemmede på over 
ti år, sier Jens Petter Gitlesen, leder av 
Norsk forbund for utviklings-hemmede. 
http://www.dagbladet.no/2010/10/08/nyheter/utviklingshemmede/bolig/rettssikkerhet/13735041 

 

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

Litteraturhuset onsdag 24. november kl 19.30 
Espen Tharaldsen: Hverdagens forvandling 
Om Rudolf Steiners estetikk 
Boken er den første presentasjon av Steiners arkitek-
turimpuls på norsk, og Espen Tharaldsen gir en inn-
føring i Steiners arkitektoniske verk og viser sammen-
hengen med beslektede strømninger i det tyvende 
århundret (Louis Sullivan, Bauhaus). Han behandler 
Steiners grunnleggende estetiske ideer og deres aktu-
alitet i dagens kulturelle og sosiale liv, også som et 
bidrag til miljødebatten. Gunnar Danbolt, professor i 
europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, 
skriver: «Den organiske arkitektur har etter hvert fått 
en bred behandling i faglitteraturen, men bare sjelden 
ser vi Rudolf Steiners verk omtalt i denne sammen- 

  

heng. Boken har gitt meg en rek-
ke aha-opplevelser som har fått 
meg til å forstå tankeganger som 
før var en mer eller mindre luk-
ket verden for meg. I det 20. og 
21. århundre har den organiske 
arkitektur vært et alternativ til de 
dominerende retningene, men 
den har så altfor ofte vært både 
taus og lite artikulert. Espen 
Tharaldsen (1947) er sivilarkitekt 
og har i mange år vært ansvarlig  

Espen Tharaldsen og Arkitektgruppen Hus plan-
lagte Konferansesenter i Ytterjärna, Sverige. 
http://www.arbeidsgruppenhus.no/jaerna.html 

for Arbeidsgruppen HUS i Bergen. Han har signert en rekke bygg, deriblant flere 
steinerskoler og barnehager som har vakt oppsikt nasjonalt og internasjonalt, og 
han har undervist på arkitektskoler i Norge, Tyskland og USA. Entré: kr 75/50, 
Nedjma. Arr: Forum Berle og Antropos Forlag. http://www.litteraturhuset.no/program/2010/11/hverdagensforvandling.html  
 

 
 

Dialogos for et fritt åndsliv! www.dialogos.no 

Dialogos sin nettside publisert 
Dialogos medie- og ressurssenter 
bygger nå opp nettsiden Dialogos.no 
til å bli en ressursbank og møte-
plass for media, offentlighet, partner-
virksomheter og andre interesserte. 
Dialogos skal bl a løfte fram og syn-
liggjøre arbeidet og erfaringer i virk-
somhetene ut i det offentlige rom.  

Se oversikt over de som er med i Dialogos her: http://www.dialogos.no/nettverk/partnere 
 

Veier og avveier i dagens medisin. Har klinisk medisin fortsatt en plass?  

 

Konferansen om Forskningsbasert praksis og praksisbasert forskning! 
ble arrangert av Norsk sykehus- og helsetjenesteforeningsom i Oslo 
21. og 22. okt. Temaet var medisin i det 21. århundre, eller som Volker 
Fintelmann valgte å formulere det: Menneskeforståelse (Diagnostikk), 
Menneskekjærlighet (Terapi), Menneskebehandlingskunst (Legekunst).
Se utdrag fra foredragene til Volker Fintelmann, Elling Ulvestad, Trond

Skaftnesmo, Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Harald Hamre http://www.nsh.no/script/view.asp?id=285 . 

 

O november med dine deilige markeder 
Elevene har laget lanterner og lange rekker av syng-
ende barn har lyst opp sine nabolag. Nå forberedes 
og gjennomføres julemarkeder over det ganske land, 
med underholdning for små og store, og håndlagde 
gaver, dukker, dyr og duftende bakverk og matretter. 
Se julemarkedet i Moss http://www.moss-avis.no/nyheter/topp-julemarked-1.5821638  

og oversikt over kommende markeder her: 
http://www.steinerskolen.no/nor/nyheter/O+november+med+dine+deilige+markeder.9UFRvKWA.ips  
 

Lanternefest i høstnatten. 
 

 
Se foto fra pressekonferansen i Goetheanum.  
http://www.rudolf-steiner-2011.com/index.php?set_language=de&cccpage=presse 

 

Rudolf Steiner 150 år 2011 
Ca 300 deltok på pressekonferansen som 
Goetheanum og Rudolf-Steiner Archiv 
arrangerte i forbindelse med det kom-
mende 150 års jubileet. Gerald Haefner, 
medlem av Europaparlamentet og co-
grunnlegger av "Die Grünen" og "Mehr 
Demokratie" holdt en flammende tale og 
sa at vi i dag prøver å kombinere økologi 
og økonomi – noe Rudolf Steiner gjorde 
allerede for hundre år siden. Vi søker en 
pedagogikk som ikke tingliggjør barnet – 
der Steiners pedagogikk har ivaretatt 
nettopp det menneskelige i barnet i snart 
hundre år. Vi går inn for et samfunn uten 
ideologisk maktbruk og ensretting – hvor 
også Rudolf Steiner var framtidsrettet med 
sine ideer om frihet og samfunnsansvar. 
Antroposofi dreier seg om å slå en bro 
mellom sitt jeg og verden - dvs å ta ansvar 
for verden samtidig som jeg tar ansvar for 
egne tanker, følelser og handlinger. 
 

http://www.goetheanum.org/797.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1625&cHash=81797c503fc7462d15b743e6fd73e7d9  
 

 

 
http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/85824/archive/demo/40 

 

– Det var først etter krigen at vi ble 
kalt Den hvite rose, sa Traute Lafrenz 
Page (91) på Litteraturhuset. Gjennom 
sønnen Michael Page, som er lærer ved 
Steinerskolen på Hovseter, fikk Traute en 
forbindelse til Norge og Peter Normann 
Waage, som har skrevet boken Leve 
frihet! Traute Lafrenz og Den hvite rose. 
Se intervju med henne i DagenMagazinet 
  

http://www.dagenmagazinet.no/VelsignetHelg/tabid/347/Default.aspx?ModuleId=69549&articleView=true  
 

samt videointervju med Waage og bilder 
fra boka her: http://www.youtube.com/watch?v=CGEpnT3_ox8  
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Kom til Åland 3. til 7. august 2011 
Konferansen er et av fire større arrange-
menter som feirer Rudolf Steiners fødsel  
i samarbeid med Goetheanum i 2011.  
http://www.rudolf-steiner-2011.com Temaet for Åland er Kristus  
i det eteriske. Programmet er utformet  
som en daglig rytme hvor vi alle er med-
skapere. Hver morgen samles vi til en 
kunstnerisk opptakt – med eurytmi,  
forelesninger og et kort musikkstykke.  Rimligere deltakeravgift før 1. februar.  

Midt på dagen deler vi oss i grupper; kunstnerisk og arbeidsgrupper, bare avbrutt 
av en lang lunsj som gir anledning for tilbaketrekking og opplevelser i den 
Ålandske natur. På etterdagen møtes vi igjen for å samle trådene. Sentrum for 
konferansen er Alandica kultur- og kongressenter i Mariehamn. Konferansen 
arrangeres av de nordiske landsselskapene av Antroposofisk Selskap. Deltak-
eravgiften er 230 . Ved registrering før 1. februar 2011, er avgiften 180 .  
Les mer på nettsiden http://www.innerlight2011.com/no som finnes på fem språk. 

 
Folkelig sang-
tradisjon samlet 
Kor- og musikk-
læreren Hanne 
Weisser ved 
Steinerskolen på 
Hovseter har i 10   

år samlet norske og utenlandske sanger og folkeviser i en ny sangbok kalt 
«Følgesvenner – sanger om små og store fortellinger». Samlingen er et dypdykk  
i vårt musikalske skattkammer. Boken er illustrert av hittil upubliserte illustrasjoner 
av Kai Fjell. – Mange sanger er kjent i folkemusikkmiljøet uten at de er publisert 
noen steder, sier sangsamleren – som nevner «Siri-visa» og «Tolvtallsvisa» som 

eksempler. Boka er utgitt på Olifant forlag http://www.olifant.no og byr på 375 sanger, 
bakgrunnshistorier og en CD. http://www.klassekampen.no/artikler/utenriks/58208/article/item/null/syng-vaar-kulturhistorie  

 
Hva kom først? Egget eller egget? 
Barna i andre klasse ved Steinerskolen på 
Rotvoll Gård i Trondheim måtte spørre nettopp 
det spørsmålet da de hentet egg i hønse-
gården. Etterpå tok spekulasjonene innad i 
klassen helt av – fra teorien om påskeharen, til 
magi og at alver hadde skapt det eggrugende 
egget. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3909369.ece  

 

Samfunnsnyttig bankvirksomhet – utopi eller realitet? 
To år etter kollapsen i finansmarkedene mottok Cultura Bank, 
Ekobanken og Merkur Andelskasse sammen Nordisk råds  
natur- og miljøpris for sin bærekraftige bankvirksomhet. 
https://www.cultura.no/DesktopModules/ReadNews.aspx?ModuleID=164&ItemID=289&tabID=522&subtabID=670 

Overrekkelsen fant sted på Island 3. november, og under mottak-
elsen argumenterte pristakerne for at tiden nå er inne for å vende   
tilbake til bankvirksomhetens primære oppgave: å skape verdier for samfunnet. 
Ser man nærmere på de dypereliggende årsakene til finanskrisen 2008, ligger 
den i bankenes forretningsmodell og synet på penger, som har endret seg av-
gjørende de siste tre tiårene. Pengene er i dag løsrevet seg fra økonomien, og 
en selvstendig finansøkonomi gjør det er mulig å oppnå fortjeneste i løpet av 
minutter. Også synet på bankvirksomhets primære oppgave har endret seg, da 
det i dag først og fremt fokuseres på å skape verdier for sine eiere (aksjonærer). 
https://www.cultura.no/DesktopModules/ReadNews.aspx?ModuleID=164&ItemID=290&tabID=522&subtabID=670 

 
Fyresdal videregående må flytte 
Innen årsskiftet må Fyresdal videregående 
Steinerskole flytte virksomheten fra Foldsæ 
Hauggrend i Telemark. Landhandelen i 
bygda legges også ned. Rektor ved skolen, 
Loes van Alphen, synes det er leit at skolen 
må flytte fra bygda. – Det er veldig trist.  
Men finner vi et sted nærmere Oslo, kan  

 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7367867 

det bli lettere å komme til oss. Hvis vi ikke finner noe, må vi legge ned, sier hun. 
Skolen driver også gardsbruk med melkekyr. Det er uvisst hva som skjer med 
driften når skolen flytter. http://www.varden.no/nyheter/steinerskolen-flytter-fra-fyresdal-1.5770980  

 

7.-8. des Josefines gt 12 og Oscarsgt 10  
Om Wolfsburg-utstillingene 
Odd Lindbråten; Inntrykk og refleksjoner 
Wolfsburg: ”Rudolf Steiner og samtids-
kunsten – moderne kunstnere i dialog 
med Steiners kunstimpuls” (1) og “Hver-
dagens alkymi – Rudolf Steiners impuls 
til design og formgivning” (2). Kl 19.30.  
http://www.oslogruppen.no/Fellesprogram-H-2010.pdf  

 

Julefeiring onsdag 22. desember  
En julebetraktning og et kunstnerisk 
program. Kl. 19.30, Oscars gate 10. 
  

  
 

Fre. lør og søn 4.-6. februar på Berle 
Antroposofi og individuelt ståsted 
Åpent seminar. En dialogisk reise gjen-
nom høyskolemotivene med Bodo von 
Plato og Christof Wiechert (Goetheanum) 
Arr: ASN / Pedagogisk Seksjon 
 

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

 

25. - 27. februar på Berle 
Fra fri ånd til fritt åndsliv 
Jubileumsseminar med Karl-
Martin Dietz og festmåltid i an-
ledning Rudolf Steiner 150 år. 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/program_K-M_Dietz.pdf    
 

Hvem var  
Rudolf Steiner? 
150 års jubileum  
http://www.antroposofi.no/info/  

Fem kvelder på 
Litteraturhuset fra  
28. feb til 4. mars. 

   http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/litteraturhuset_feb-mars_2011.pdf 

  

  
 

Trygve Sund døde onsdag 17. november 
etter lengre tids sykeleie. Hans utrette-
lige innsats for biologisk-dynamisk jord-
bruk i Norge har betydd mye for mange.  
Les de tre artiklene Trygve Sund skrev i 
Økologisk Landbruk 2006; ”35 år som 
økobonde på Hedmarken” http://www.agropub.no/id/4712.0 
”På lag med naturen – erfaringer med 
ugras” http://www.agropub.no/id/4713.0 ”Den fine rund-
gangen på garden” http://www.agropub.no/id/4714.0. 
 

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