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Les siste utgave av «Mennesket» 
Det er i år 250 år siden Hauges fødsel, og fortsatt 
fylles vi av undring over «den merkeligste nord-
mann som har levet», slik Dan Lindholm skal ha 
omtalt ham. Etter åndsopplevelsen på jordet, søkte 
Hauge seg mot middelaldermystikken og Johannes 
Tauler. Om dette skriver Arild Smeby. Tidlig på 
1900-tallet dannet det seg en krets av kunstnere og 
rundt forretningsmannen Einar Lunde på Lilleham-
mer. Maleren Hallvard Blekastad var en av disse, 
og vi får følge ham i hans møte med Rudolf Steiner 
og antroposofene i Goetheanum. Einar Lunde pro- 

duserte møbler og bygget opp en stor malerisamling som utgjorde grunnstammen 
til Lillehammer kunstmuseum. Den tidligere steinerskoleeleven, Audun Eckhoff,  
er i dag direktør for Stiftelsen Lillehammer museum. https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Mennesket-2021.pdf 
 
– Livet er ikkje ein annan stad 
- om å vera til stades i eige liv. Refleksjonar 
inspirert av Joseph Beuys – 100 år, skriv 
Ola Aukrust som studerte naturvitenskap 
ved Goetheanum 1984-85. Sentralt i studi- 
et var å øve seg i å sjå, sanse, ta innover 
seg fenomena som dei er. Joseph Beuys  
er umiddelbart ikkje lett å «forstå», men den 
intellektuelle «forståing» er heller ikkje det 
viktige, ikkje når det gjeld verka i naturen,  

 

 
https://beuys2021.de  

og ikkje når det gjeld det vi kallar «kunstverk». Interesse og nysgjerrigheit var vekt. 
Etter kvart var eg med på ulike seminar og symposium arrangert av miljøet rundt 
Beuys. Beuys var aksjonskunstnar, mange opptak frå ulike aksjonar er tilgjenge-
lege. Eg såg latteren og alvoret, utstrålinga. Les hele artikkelen i «Mennesket». 
https://www.dialogos.no/livet-er-ikkje-ein-annan-stad  
Otto Scharmer var blant dem som tok del i miljøet rundt Beuys. Scharmer utviklet 
senere sin Teori U for virksomheter. Les om Teori U: https://www.dialogos.no/teori-u-en-ny-sosial-teknologi/  
Kunsthistoriker Mona Pahle Bjerke utdyper om Joseph Beuys. https://kunstavisen.no/sosial-skulptor 
 
 

 

25. september, Berle, Prof. Dahls gt 30, Oslo, kl 11.00-19.30 
Beuys-festival: Ethvert menneske – en kunstner  
Kl 11.00: Ola Aukrust om Joseph Beuys. Kl 12.00: Marius Wahl 
Gran: Beuys som pedagog. Kl 13.45: Malerverksted og eurytmi-
verksted. Kl 13.00-17.00: Kafé, bokbord Antropos og biodyna-
misk grønnsaksmarked. Kl 17.00: Kjetil Skøien: Performance.  
18.00-19.30: Kveldsforestilling; musikk, språkforming, eurytmi. 

Betraktning Elizabeth Wirsching. Arr.: ASN https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Beuys-festival-25.09.2021.pdf 
 
«Livskraft!» 22. september – 1. oktober på Helgeseter 
Setersprell 2021 med konserter, barneteater, foredrag og et helt nytt 
Mikkelmesspill av Dilson Prates 29.9.: «Se omkring deg!» med bebo-
ere, medarbeidere og venner. Hva betyr det å være menneske, – et 
virkelig menneske? Kan vi utvide livets horisont, og bringe menne-
sket inn i bildet av Mikael og hans strid med dragen? Kunstner Torild   
Inger Børretzen stiller ut i Veksthuset. https://www.helgeseter.org/105-kultur/setersprell/337-setersprellprogram-2021 

 
 

 

Hva er helseeurytmi?  
Helseeurytmi er 100 år i år, og under den interna-
sjonale medisinske konferansen i Goetheanum  
ble den nye filmen «In the rhythm of life» vist.  
Den viser hvem helseeurytmi passer for og hvor-
dan det fungerer, med uttalelser og inntrykk fra 
leger, terapeuter, pasienter; medvirkende fra ny-
fødte til gamle mennesker, og viser bl.a. til del-  

takere i en aktuell studie om forfall hos eldre mennesker med kroniske sykdommer.  
Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=95G0oNGhRHw Les om helseeurytmi: https://eurythmytherapy-medsektion.net 

 
 

Mikaeli feires på Steinerskolen  
i Fredrikstad. Les i Steinerbladet. 
https://steinerbladet.no/article/mikaeli-paa-steinerskolen-i-fredrikstad  

 

 
 

  Økojakten 2021: 24. sept - 3. okt  
Gode tilbud og smaksprøver når du 
besøker lokale økologiske og/eller 
bærekraftige butikker, kafeer og restau-
ranter. Gjennom hele Økouka samler du 
poeng for hvert besøk. Vinn ett år med 
gratis økologisk brød fra Godt Brød.  
Arr.: Cultura Bank og Økouka https://www.okouka.no  
https://www.cultura.no/arkiv/269282  

 
27.9. Litteraturhuset kl 19-21 
Temakveld etisk husdyrhold   
Erika Hogstad Fjæran 
(Nord universitet og 
NMBU), Eric Brinkhof, 

 

 
biodynamisk birøkter og daglig leder i 
Biodynamisk Forening og Urs Gamper, 
biodynamisk bonde og leder Demeter 
Norge. Arr.: Biodynamisk Forening.  
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Etisk-husdyrhold-27.9.2021.pdf  

 

   
 

Gårdsmarked Vippa 2. oktober 
Akerhusstranda 25, Oslo, kl. 12-16. Et 
variert tilbud produkter fra biodynamiske 
gårder. Arr.: Biodynamisk forening. 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Gardsmarked-Vippa-2.10.2021.pdf 

 
Gårdsindividualiteten  
Et av de mest sentrale 
 begrepene i Landbruks- 
 kurset til Rudolf Steiner 
 er begrepet «gårdsindi- 
   vidualitet», skriver Eric   
Brinkhof. Den gårdsindividualitet vi ten-
ker oss, har hodet nede under jordover-
flaten, og det som befinner seg over 
jordoverflaten, tilsvarer i denne land-
bruksindividualitet – om jeg kan bruke 
uttrykket – våre innvoller. For å fatte 
dette, må vi først se nærmere hvordan 
et menneske ser ut til vanlig i oppreist 
stilling, og deretter hvordan det tar seg 
ut når vi snur det opp ned. 
https://www.dialogos.no/gardsindividualiteten/  
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Sjelens skolegang  
Marianne Bjørneboe skriver om «Sjelens 
skolegang» i Klassekampen 18. september: 
«Pedagogikken og menneskesynet er bas-
ert på en idé om tredeling: vilje, følelse og 
tanke – disse «sjels-aspektene» tilsvarer 
deler av kroppen og barnets utvikling. De  
tre aspektene skal utfylle hverandre; hånd, 
hjerte og hjerne. Barna lytter, tegner og 
maler, skriver. [...] Jeg gikk på skolen i ni år  

fra 1968, hvert år ble det skrevet vitnemål med en vurdering av faglig utvikling og 
hvordan den enkelte fungerte i klassen. Jeg leser om meg selv med lærerens blikk, 
det er ganske klokt skrevet. [...] Jeg har sett den svenske serien «De utvalgte 
barna» som NRK viser, den handler om Solvikskolan – som på en svært spesiell 
og selektiv måte har plukket ut elementer fra Steiners pedagogikk. Skolen ble 
dannet i 1981 og har ikke, inntil i fjor, vært medlem av forbundet for Waldorfskoler 
(som skolene vanligvis kalles) – nettopp fordi dens praksis har vært så avvikende. 
Skolen har vært ekstrem, det som kommer frem, er et sjokkerende vrengebilde.» 
https://klassekampen.no/utgave/2021-09-18/sjelens-skolegang  
 

Steinerskoleforbundet om Jasper Lakes personlige dokumentar om Solvik-
skolan i Sverige: Metodene som beskrives i filmen er uakseptable og er ikke repre-
sentative for steinerpedagogikk. Krenkelser kan aldri legitimeres, det er det mot- 
satte av pedagogikk. Steinerskolene i Norge arbeider etter en offentlig godkjent 
læreplan basert på Rudolf Steiners prinsipper om utvikling og læring, og inspirert  
av 100 års erfaring og pedagogisk utvikling. https://www.steinerskole.no/uttalelse-vedrorende-dokumentar-om-solvikskolan-i-sverige  
 

 

 

The critical potential of Waldorf Education 
Vol 12 (2021) RoSE Special Issue. Education for freedom for all? The 
relevance of contemporary theory to Steiner education, Neil Boland, 
Joaquin Muñoz. The Bildung of Humanity and Earth. The ecospiritual 
potential of Waldorf education, Bo Dahlin. Art as Practice of Differen-
tiation: From a Performative Exercise to the Epistemic World of Im-
ponderable Evidence, Henrik Holm. Teaching as love for the world 
and love for the child. The critical potential of Waldorf education in  
the light of Hanna Arendt, Dag Øystein Nome. The Europe of Know- 

ledge – or a Europe of Lost Spirit? – Rethinking Politics of Education in Neoliberal Times, 
Jenny Steinnes. Educational Equity in the sphere of Bildung? The alternative case for 
Waldorf education. Leif Tjärnstig, Jan-Erik Mansikka. One pedagogy – many practices: 
variations on formal and enacted curricula in Steiner/Waldorf schools, Ruhi Tyson. 
http://www.rosejourn.com/index.php/rose/issue/view/31/showToc   

 
Steinerhøyskolen søker rektor  
Steinerhøyskolen har satt ambisiøse mål for de neste års utvikling. Målet er å bli 
akkreditert som høyskole, øke rekrutteringen og styrke samarbeidet med andre 
høyskoler og universiteter. Høyskolen ønsker en faglig dyktig og handlingsorientert 
rektor som kan lede virksomheten og realisere høyskolens strategi. Rektor er den 
øverste daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten innenfor de ram-
mer som styret fastsetter. Frist: 15.10.2021. https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=231994916  
 

 

 

The Responsibility of Medicine for People and Nature 
International Annual Conference Medical Section at the 
Goetheanum 14-19 Sept. 2021. Matthias Girke addressed  
the 'disease of medicine' in his opening lecture, as 40% of 
employees in the medical fieldworld-wide suffer from burnout 
complaints. If we want to practice a 'healthy medicine', we 
practitioners should reach an inner attitude that com-bines 
devotion, concentration, reverence, will and expectation.   
https://medsektion-goetheanum.org/fileadmin/user_upload/Tagungen/JK2021/Aktuelle_Programmhefte/Programm-JK-2021-EN-WEB.pdf 

 
Studiegruppe på Rotvoll om økonomi 30. oktober - 6. desember  
6 onsdager / lørdager. Vi står overfor en alvorlig natur- og klimakrise. Teknologien 
kan hjelpe oss, men kanskje viktigst er at vi finner andre måter å organisere sam-
funnet på. Hvordan kan Rudolf Steiners tregreningsidé være til inspirasjon. Camp-
hillsamfunnet har i mer enn 70 år praktisert tregreningstanken. 30.10.: System-
endring, økologisk økonomi og tregrening. 3.11.: Tregrening – eksempler Camphill 
Rotvoll. 17.11.: Tregreningseksempler andre virk-somheter, Arne Øgård. 20.11.: 
Økologisk økonomi, Ove Jacobsen 1.12.:  Økologisk økonomi, Marie Storli. 4.12.: 
Tregrening og borgerlønn, Arne Øgård. https://rotvoll.camphill.no/artikkelarkiv/invitasjon-til-studiegruppe-om-okologisk-okonomi-article1265-1149.html 

 
 

 AWW 9/2021: Culture: Enabling new beginnings. https://static.goetheanum.co/assets/archiv/AWE2021_09.pdf  
 

 

 

29.9. Oscars gt 10, Kl 19.30 
Eurytmi til Mikaeli. Med et bidrag av 
Dag Blakkisrud: Eurytmi og språk-
forming – et mikaelsk oppdrag.  
Arr.: Vidargruppen. 
 
2.10. Josefines gt 12, kl 11.00-19.00. 
Studieseminarer med Trygve Olaf 
og Eike Lindvig: Grunnstens-
mantramet av Rudolf Steiner – en 
kilde til spirituell fornyelse.  
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Studieseminarer-med-Trygve-Olaf-og-Eike-Lindvig.pdf  

 
13.10. Oscars gt 10, Kl 19.30 
Otto Krog: Hvordan tjene Mikael 
under pågående tonevelde fra 7. 
basun? Arr. Vidargruppen. 
  
16.10. Rosenkrantz’ gate 8, kl. 11-15 
Marcello og antro-
posofien. Foredrag, 
Cato Schiøtz om  

 

 
Marcello Haugens bekjentskap med 
Rudolf Steiner og antroposofien. 
Arrangementet streames også. 
https://www.marcellohaugen.no/markeringer  
 
16.10. Josefines gt 12, kl 12.30 
Shakespeare-sonetter 
og renessansemusikk. 
Framføring på norsk  
og engelsk 12 av hans  
154 sonetter. Innlegg om 

 

 
Shakespeares sonetter. Renessan-
semusikk. Erle Skaar, Oddbjørn Bir-
keland, Åsmund Stener Olsen. Gratis. 

https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Shakespeare-sonetter-16.10.2021-1.pdf  

 
19.10. Josefines gt 12, Kl 19.30 
Cato Schiøtz: Norske antroposofer 
og den 2. verdenskrig. Nærmere om 
den uberettigete kritikken. Arr.: Oslogr. 
 
20.10. Oscars gt 10, Kl 19.30 
Bente Katja Bø: Paul Klee. Trans-
cendens og transparens. Arr.: Vidargr. 
 
Torsdager fra 28.10. kl 17.00-18.15. 
Studie og samtale: Om noen virk-
ninger av innvielsen (om lotusblom-
stene) i boken Hvordan når man til 
erkjennelse av de høyere verdener. 
Med Elizabeth Wirsching og Turid 
Ulven. Påmelding: asn@antroposofi.no   
 
30.10. Josefines gt 12, Kl 10.30-16.30 
Kristusmysteriet i vår tid, og vi 
retter da blikket innover i fremtiden. 
Ansvarlig: Phillip Nortvedt. Entre: 
600 kr, betales kontant ved oppmøte. 
Påmelding innen 25. oktober. 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Seminar-Sofia-og-menneskesjelen-18.9.2021.pdf  

 
1.-4.11. Vidaråsen  
Sosialpedagogisk seminar med 
Josefin Winther, Karina Skilbrei og 
Gudrun Sanden. https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Sosialpedagogisk-seminar.pdf  
 
Kalender for arrangementer: 
http://www.dialogos.no/kalender 
 

Les om Nordensamarbeidet http://nordenantroposofi.com 

Støtte til AntroPost til Dialogos’ konto: 
1254.05.58327. https://www.dialogos.no/nyhetsbrev/  
 

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

 




