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MOT TIL Å TENKE NYTT. Hvem
var Rudolf Steiner, og hva er antroposofi? Kanskje disse spørsmålene må
stilles på nytt? Gjennom en rekke arrangementer ønsker vi å stimulere til
«mot til å tenke nytt!». https://steineruka.no

Steineruka åpner lørdag 19. september på Berle (Steinerhøyskolen)
I løpet av uka blir det en rekke arrangementer på Litteraturhuset i Oslo: 21.9.
Levende jord – levende mangfold. 22.9. Et virus på avveie. 23.9. Rudolf Steiner
som inspirator for kunst og arkitektur. 25.9. Kunst og undervisning i steinerskolen.
26.9. Sosial kunst – der kunst uttrykker liv. 26.9. Eurytmi workshop og forestilling
på Berle. 27.9. Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum. 29.9. Mikaeli feires i
Josefines gt 12. Det er mange arrangementer på Vidaråsen 21.-25.9. omvisning,
skogstur, renseanlegget, foredrag om bærekraft i alle ledd, om bier og mennesker,
og preparatdagene 26.-27.9. På Helgeseter i Bergen er det Setersprell fra 23.9.
til 2.10 til temaet «Pusterom» med en rekke arrangementer. https://www.dialogos.no/steineruka/

Førsteklasses friluft
1. klasse Steinerskolen i Ålesund starter
i en ren friluftsklasse med et uteskoletilbud som kalles Førsteklasse friluft.
Barnet kommer til skolen med iver og
lærelyst, tillitsfull og fylt av forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære.
https://steinerbladet.no/article/foersteklasses-friluft

Yrkesintervju eurytmist

Cultura bank inviterer til økojakt i Oslo 18.-27. september
En feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk. Smak deg gjennom Oslos
gater og bli kjent med lokale økologiske butikker, kafeer og restauranter. Med en
mobilapp får du gode tilbud og smaksprøver. Gjennom uken samler du poeng for
hvert besøk og er med i trekningen av flotte premier! Gratis. https://www.cultura.no/okojakt

Se den prisvinnende dokumentaren The Biggest Little Farm på NRK
Gården etablerte John og Molly Chester etter biodynamiske prinsipper og med god hjelp av Alan York
som har hjulpet mange vinbønder til å legge om til
biodynamisk jordbruk. John Chester er naturfotograf
og dyrene er vesentlige i filmens fortelling. Men først
må de vitalisere den steinharde ørkenjorden. Hvordan
få tilbake livskraft etter årtier med vanskjøtsel? Alans
Yorks oppskrift er «mest mulig variasjon med dyr og
vekster». Produktene fra Apricot Lane Farm er i dag
Demeter-godkjent. https://tv.nrk.no/program/KOID23004919

Som eurytmilærer er Mervin Wilk opptatt av at elevene skal uttrykke mange
ulike kvaliteter, som er tilpasset alderen.
– Faget baserer seg mye på samarbeid
og evnen til å lytte til hverandres bevegelser, forteller Mervin.
Han er 43 år og arbeider som eurytmilærer
ved Kristofferskolan i
Stockholm. Han har og
jobbet 10 år på Steinerskolen i Stavanger. Nå
tar han en mastergrad
i pedagogisk eurytmi tilknyttet Alanus
Universitet i Tyskland. Essensen i eurytmifaget handler om å jobbe kunstnerisk
med språk og musikk i bevegelse. De
fleste steinerskolene har eurytmi én
gang i uken på barnetrinnet og deretter
økes to ganger i uken.
https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/eurytmist

Biodynamisk gartner Endrik Maat på Gartneriet Rødmose
forteller om dyrkning af grøntsager i balance med kvæg, kulstof
og klima https://www.youtube.com/watch?v=jGElj6nQ2Ss og om præparering af kompost
https://www.youtube.com/watch?v=qTH5l9TLHh0 med de biodynamiske præparater. Det er
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i Danmark der har produceret denne og flere andre filmer. http://www.biodynamisk.dk/sider/video.html
27.8.-2.9. To foredrag + 3-dagersseminar i Oslo/Osloområdet

How the Zodiac Forces help us ascend as Humanity
Thomas von Rottenburg http://thomas-von-rottenburg.de/de/ueber and Raphael Kleimann. Thu 27.8. Josefines gt 12, Oslo, 19.00: Steps into the
New - Essential Oils for the birthing into the New Time. Fri 28.8.
Oscars gt 10, Oslo, 19.00: The Divine and the counter Zodiac in
the Corona challenge – how to navigate the quest. 3-Day-Seminar, Mo - We: Aug 31 - Sept 2, Enebakk. Pris: 2 800 NOK. Les
om arrangementene her: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Zodiac-Norway-ThvR_RK-2020-1.pdf
Les høstprogrammet for Vendepunkt på Jylland i Danmark, Antroposofisk
Kulturhus, Højberg. https://www.vendepunkt.com/media/1422463/a5_program_eftera-r_2020_print.pdf

Relationens betydelse i eurytmi
Eurytmipedagogens samspill med elevene är i spenningsfeltet mellom tillit og
risiko. Les masteroppgaven til Maria
Linden (2018): «Eurytmilärare reflekterar över sin undervisning i klass 7-9.»
https://www.steinerhoyskolen.no/collection-master-theses/

Ketil Bjørnstad: Siste tiåret
I den 6. boken om «Verden
som var min» omtaler Ketil
Bjørnstad Steinerskolejubileet og Morgenverset (s 743
og 783-784) og et besøk på
Frilund gård (s 389). Les
anmeldelsen av boken i
Puls: «Dette er vår verden»

https://www.puls.no/17993.html
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23.8. Åpen biodynamisk gård, Alm Østre
Stange, kl. 11-16 i samarbeid med Solhatt økologisk hagebruk. Markvandring kl 13 i frøåkeren.
Gårdsbutikken og frøbutikken er åpen. https://almostre.no
29.8. Åpen biodynamisk gård, Sørgården
Stangnes (andelsgård).
https://www.cultura.no/arkiv/pengevirke/sorgarden-stangnes

AVLYST 29.08. Åpen gård Frilund, Bjørkelangen, grunnet smittehensyn ad Covid-19.

Colour, Wavelength and Turbidity
in the Light of Goethe’s Colour Studies.
The polarity of light and dark in the
treatment of the Newtonian spectrum
and the inverse spectrum is studied
further and the validity of heterogeneity
of light and darkness in relation to Goethe’s views is examined. In order to clarify
the reality of the “darkness rays”, the experimentum crucis is re-evaluated. It is
shown that the commonly accepted analysis contains assumptions in the choice of
the spectrum and background, which mask the inherent dynamic of the spectrum.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10838-020-09517-3

Vil starte ny og grøn folkehøgskule – i Stavanger
Geir Bakken er utdanna steinerpedagog ved Steinerseminaret
i Sverige, og har tidlegare undervist på Steinerskolen i både
Bergen, Sverige og Stavanger. Etter kvart gjekk han over til å
arbeide med Pøbelprosjektet som pedagogisk leiar i seks år,
før han blei fagleg leiar for Smartstudy. Utanfor eit gammalt
kontorbygg i Pedersgata i Stavanger fortel intiativtaker og leiar
for prosjektet om den eventuelt nye Stavanger Urban Folkehøgskole. Bygget kan
romme 140 nye folkehøgskuleelevar i 2021, dersom søknaden til Utdanningsdirektoratet blir godkjent og ein ny budsjettpost blir oppretta i neste års statsbudsjett.
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/6jmqVz/vil-starte-ny-og-grn-folkehgskule-midt-i-stavanger

Ny roman om å være til
De ensommes forbund og ondskapens gåte av Arne Øgaard.
Boka åpner med fire unge menneskers skildringer av en oppvekst i ensomhet. Eksistensielle spørsmål utforskes gjennom
spenning og humor. De fire unge møter både Hellig Olav, en
norsk supermann, et hemmelig selskap, en alternativ psykiater og dobbeltgjengermysteriet. Den ene jenta har arvet
evner til en dypere kontakt med naturen. Men hun forstår ikke
andres interesser, og det er heller ingen som forstår henne.
http://vidarforlaget.no/boker/de-ensommes-forbund-og-ondskapens-gåte

Den 9. oktober ville Jens Bjørneboe fylt 100 år

13.09. Josefines gt 12, Oslo, kl 10-14

Årsmøte i Antroposofisk selskap i
Norge. Innledning om Den frie
høyskole for åndsvitenskap.
«Invigningens port» 9.-11. oktober
Ett mysteriedrama bjuder in till möte
mellan konsterna i Ytterjärna. Lørdag
10. okt spelar Järnas
dramagrupp Rudolf
Steiners första mysteriedrama i Kulturhuset.
Regi: Paul Klarskov.
Arrangementet var fra
fre kl. 18 till sön kl 12.
http://www.antroposofi.nu/fileadmin/pdf_filer/2020/program_anma__lan_mysteriedrama_201010.pdf

13.10. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30

Kaj Skagen blir
intervjuet av Cato
Schiøtz om hans
litterære selvbiografi
«Den forseglede
ordre» Entré: 100 kr.
Arr.: Oslogruppen.
https://www.kajskagen.no/fagprosa/den-forseglede-ordre/

20.10. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30

Cato Schiøtz: Var Rudolf Steiner
anti-semitt? Entré: 100. Arr.: Oslogr.
24.11. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30

Cato Schiøtz: Norske antroposofer
og den 2. verdenskrig.
8.12. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30

Cato Schiøtz: Norske antroposofer
og anti-semittismen før 1945.
24.10. Hovtun, Klokkarstua, kl 11.00-18.30

Hurumseminaret med Hans Kolstad: Naturen og kristendommen.
Josefin Winther: Det viktigste vi kan
lære barna våre er håp. Trond
Skaftnesmo: Hvor ble det av den frie
og åpne debatten? https://www.dialogos.no/hurumseminaret/
7.11. Ruud Gård Ro, V Gausdal Kl 15-20

Han gikk bort i 1976, 55 år gammel. Jens Bjørneboe skrev virkelighetslitteratur 40
år før Karl Ove Knausgård. Det er med på å gjøre ham til en interessant forfatter
også i dag, skriver Sindre Hovdenakk, kritiker og sakprosaforfatter. Bjørneboe
etterlot seg 14 romaner, tre diktsamlinger, åtte
skuespill og en lang rekke essaysamlinger – flere
av dem utgitt posthumt. I tillegg skrev han bokanmeldelser, avis- og tidsskriftsartikler, reisebrev,
epistler, oversettelser, kronikker og debattinnlegg i en stri strøm. Han var kunstmaler, lyriker
og romanforfatter. Men også pedagog, riksmålsmann, antroposof, anarkist, alkoholiker – og porhttps://www.aftenposten.no/amagasinet/i/nAdmJ/et-ikon-formes
nograf. Selv kalte han seg både bifil og homse,
men det forhindret ham ikke i å gifte seg 2 ganger. Ifølge Bjørneboe selv var hans
første kone Lisel Funck lesbisk. Likevel forble de gift i 15 år. Til gjengjeld fikk han
tre døtre med sin andre kone, Tone Tveteraas. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/e8Alry/jens-bjoerneboe-og-virkeligheten

Eventyrseminar med spirituelt perspektiv. «Østenfor sol og vestenfor
måne» blir fortalt av Bergliot Sanden.
Innledning ved Otto Krog. Samtale.

Bjørneboe og antroposofien. En anmeldelse av Karl Brodersen

Kalender for flere arrangementer:

av Kaj Skagens Metafysikk eller selvmord. Et essay, Cappelen 1996. Bjørneboes
forhold til antroposofien. Det er helt på det rene at han lærte Rudolf Steiner å kjenne i unge år og studerte ham flittig, at han ble medlem i Antroposofiske selskap i
1944 og forble medlem til sin død, og at han mot slutten av sitt liv planla eller i
det minste drømte om å gjenoppta sine antroposofiske studier.
https://www.kajskagen.no/fagprosa/metafysikk-eller-selvmord/kritikken/

Anthroposophy Worldwide 7-8/2020: Humaneness: Enabling breathing.
https://static.goetheanum.co/assets/archiv/AWE2020_7-8_web_korr.pdf

https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Eventyrseminar-Gausdal-7.11.2020.pdf

7.-8.11. Steinerskolen i Stavanger

Kristuskraften mellom
Lucifer og Ahriman.
Seminar med Are Thoresen. Foredrag, øvelser.
Pris: 1.200 inkl lunsj.
Påmelding innen 1.10.
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Are-Thoresen-seminar-7.-8.11.2020.pdf

Les om Norden-samarbeidet
http://nordenantroposofi.com

http://www.dialogos.no/kalender

Nyhetsdryss? Ukentlig oppdatering fra bevegelsen. post@dialogos.no
Støtte til AntroPost og Nyhetsdryss
til Dialogos’ bankkonto: 1254.05.58327.
https://www.dialogos.no/nyhetsbrev/

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