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Se alle arrangementene i STEINERUKA 22.-30.9.2018 https://www.steineruka.no 
 
Lørdag 22. september, kl 12.00-17.00, Oscars gt 10 & Josefines gt 12 
STEINERUKAS ÅPNINGSFEST: Biodynamisk marked i Homansbyen, salg av 
brukte og nye bøker, innlegg, performance, bevertning mm. http://steineruka.no/steinerukas-aapningsfest  

 

    
 

ÅPNINGSFEST PÅ BERLE kl 19.30-21.00: Kunstnerisk opptakt «Syngende natt» 
ved Camphill Culture Project. Andre medvirkende er Nicanor Perlas, Niels Henrik 
Nielsen, Dawn Nilo. Kaféen er åpen fra kl 17.00. http://steineruka.no/kveldsprogram-for-steinerukas-aapningsfest  
 
Søndag 23. september, kl 11.30 i Kristensamfunnet, Oscars gate 84, Oslo 
Kartoteket og fargene: Utstilling og foredrag av Hilmar Fredriksen 
 
 

 
https://kunstnerforbundet.no/galleries/1037  

Kartoteket består av ca. 500 bilder malt på papp-plater, 
30 x 40 cm. Foredraget kretser rundt disse arbeidene, 
tiden da kunstneren underviste på Institutt for farge ved 
Statens håndverks- og kunstindustriskole, og hans møte 
de tre antroposofene Torgeir Holtsmark, Ernst Magne 
Johansen og Harald Antonsen. http://steineruka.no/article/kartoteket-og-fargene/  

 
Nicanor Perlas a global activist, writer and speaker, 
regarded as one of the most remarkable leaders of the 
peoples movements of today. Human kind stands at a 
cross road, he states in his new book Humanity's Last 
Stand: The Challenge of Artificial Intelligence: A Spiri-
tual-Scientific Response. Although still in its earliest 
stages, artificial intelligence (AI) is radically transforming 
all aspects of society. And with the immanent emerg-
ence of Artificial Super Intelligence (ASI) and the illusory 

 

Perlas. Photo: Matthis Kleeb.  

temptations of «transhumanism», it is imperative, Perlas says, that we take imme-
diate steps to ensure that digitized technology is aligned to human values and pri-
orities. Interviews: Mira Beckstrøm Laurantzon. (Blogg: elementa.no)  
http://www.elementa.no/archive/2018/8/22/how-do-you-know-you-are-a-human-being  
 
Søndag 23. september, kl 13.00-17.30, Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren 
Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker?  
 

 

Medvirkende: Nicarnor Perlas, Christian Egge. I panelet: 
Margunn Bjørnholt (Rethinking Economics), Pia A. Gaarder 
(Framtiden i våre hender), Maria Bjune (Cultura Bank) og 
Helene Bank (For velferdsstaten). Paneldialogen ledes av 
Regine Andersen. Åpne stoler i panelet for publikum. 
Arrangementet er gratis, men bidrar du med økonomisk  

støtte, kan du reservere plass: https://culturaflokk.no/prosjekt/støtt-seminar-med-nicanor-perlas/2b0ca235-dbef-48a7-8020-fb2bd7581683    
Se detaljert program her: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Perlas-Steineruka-23.09.2018.pdf  

 
 
 

 

24. september, Sentralen (Marmorsalen), Øvre Slottsgate 3 
SYMPOSIUM: Hvordan vet du at du er et menneske? 
Bidragsytere: Nicanor Perlas, Bjørn Vassnes, Ylva Østby, 
Stein Førde, Frode Barkved, Per Brodal, Dawn Nilo. 
Moderatorer: Odilia Häussler Melbøe og Mira Beckstrøm 
Laurantzon. http://steineruka.no/article/symposium-hvordan-vet-du-at-du-er-et-menneske Kjøp billett: 
https://steineruka.ticketco.events 

 

25. september, Josefines gt 12, kl 19.30: Nicanor Perlas: Kunstig intelligens –  
i relasjon til et åndsvitenskaplig perspektiv (foredrag på engelsk). Entré 150,-. 

 
 

Evalueringen av seksårsreformen 
må ta stilling til hvordan næringslivs-
preget tenkning har infiltrert skolen vår, 
skriver Frode Barkved i Klassekampen. 
En antologi «Amputert barndom – om 
skolestart for seksåringer», utkom 1992 
med steinerskolelærer Marianne Sevåg 
Vestly som redaktør. Felles for artikkel-
forfatterne var at de stilte kritiske spørs-
mål til reformen. Det kom frem at synet 
på seksårsreformen var delt mellom fag-
folk på den ene siden og representanter 
fra næringsliv og politikk på den andre. 
https://www.steinerhoyskolen.no/seksarsreformen-skraper-vi-inn-sakornet-for-tidlig  

 

       
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Mennesket-2018-intro-innhold.pdf  
 
Musikkterapi som bærende fellesskap 
Les intervjuet med Josefin Winther, lærer 
på Steinerskolen på Skjold i Bergen.  
https://sosialterapi.no/musikkterapi-som-baerende-fellesskap/  
 

«Mennesket» – en fellesutgave  
for fire antroposofiske tidsskrift utkom 
for første gang i høst. Bladet er et 
samvirke mellom Antroposofi i Norge, 
Herba, Libra og LandsByLiv. Utgiver  
er Dialogos, et nettverk av antropo- 
sofisk inspirerte virksomheter. Se info 
om bladet og oversikt over artikler her:  
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Mennesket-2018-intro-innhold.pdf 
 

Mennesket i pedagogikken 
Les Frode Barkveds artikkel i «Menne-
sket» som starter med et sitat av Jens 
Bjørneboe: «Og dette var hemmelighet-
en ved hans kolossale nærvær i timene, 
ved den merkelige intensiteten i den 
måten han var tilstede på: han hadde 
hele sitt liv med seg i alt han sa og 
gjorde.» Her beskriver Bjørneboe en av 
sine gamle lærere som gjorde et sterkt 
inntrykk på ham, fordi «vi merket menne-
sket i ham». https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Frode-mennesket-2018.pdf  

 
Hurumseminaret 13. oktober 
Spiritualisert natur-
forståelse – det 
åndelige i naturen,  
og menneskets 
forhold og ansvar  

 

    
overfor naturen. Med Hans Kolstad, Otto 
Krog, Are Thoresen og Karina Skilbrei.  
Kulturhuset på Klokkarstua på Hurum. 
https://www.hurumseminaret.no  
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Besøk Gartneriet på Bygdøy  
Da Bygdø Kongsgård ble overdratt til sta-
ten i 2004, startet en prosess med å åpne 
gården for folket. Fra å være drevet kon-
vensjonelt, skulle Kongsgården bli en 
økologisk foregangsgård. Det skjedde 
etter et ønske fra Landbruks- og matde-
partementet. Skiftet pågikk over lang tid, 
og i 2012 kunne den første leveransen av 

godkjent økomelk sendes ut fra Kongsgården. Oslo var dermed blitt det første 
fylket i landet som oppfylte målet om 15 prosent økologisk drift. Omtrent sam- 
tidig arbeidet en liten gruppe entusiaster med en idé om å etablere et økologisk 
urbant landbrukssenter i Oslo. Det var en drøm som etterhvert skulle ta form og 
realiseres som Gartneriet på Bygdø Kongsgård. https://www.dialogos.no/ta-turen-til-gartneriet-pa-bygdoy 
 
STEINERUKA: BOK-LOPPIS åpningsfest 22.9. på Kirkebakken 30.9. 
Har du Steinerbøker og annen antroposofisk litteratur som du ønsker å la vandre 
videre til nye lesere? Kontakt t.laurantzon@gmail.com for å levere bøker. 
 
 

 

26. sept, Kunsthøyskolen i Oslo, Auditoriet, kl 14.00-16.00 
Om den menneskelige bevissthet, kunstig intelligens  
og kunsten. Kunstseminar med Mona Pahle Bjerke, Hilmar 
Fredriksen, Marius Wahl Gran. Moderator: Tinken 
Laurantzon. Gratis. http://steineruka.no/hvordan-vet-du-at-du-er-et-menneske-1/  

 
29.9. Vigelandsanlegget, den store fontenen, kl 18.00 
Opplev Labyrinten – en lysfest!  
En felleshappening i anledning Mikkelsmess. Med per-
kusjonist Maria Bovin Labbé og stedsspesifikke lysinstal-
lasjoner av billedkunstner Marius Wahl Gran. Introduk-
sjon ved Lilleberta Sandved. Arr.: STEINERUKA ved 
Tinken Laurantzon. Støttet av Oslo kommune. 
http://steineruka.no/opplev-labyrinten-en-lysfest 
 

 
 

 

29.-30. september, Oscars gt 84, Oslo. Programmet inngår i STEINERUKA 
Hva er så et menneske? Kristus som forløser av mennesket 
Lørdag kl 11.00-17.00: Seminar del I: Evangeliene som mysterieskrifter. Evan- 
gelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes?  
Med Hans Kolstad, Kristine Høiland og Lars-Åke Karlsson.  
Søndag kl 11.30-15.15: Seminar del II: Reinkarnasjon og kristendom – ild og 
vann? Hjemløshet og Kristuserfaring. Med Cato Schiøtz og Frode Barkved.  
Påmelding begge sendes til asn@antroposofi.no eller sms til 476 23 744.  
http://steineruka.no/article/seminar-hva-er-saa-et-menneske    

 

 

Søndag 30. september, kl 18.00  Hønefoss kirke, Hønefoss  
Mikaelsfeiring – en spire til kulturfornyelse?  
Stort Bach-program med liturgiske satser for kor og orkester: 
Kantater til Mikaelsfest nr. 19: «Erhub sich ein Streit im Him-
mel» og nr. 50: «Nun ist das Heil und die Kraft». Medvirkende 
Ad Fontes’ kor og solister Oslo Barokkorkester, dirigent Terje  

Kvam, som også gjennomgår verket med musikkeksempler. Svein Berglund med 
kort innledning før konserten: «Mikaeli – en glemt åndsimpuls». Billetter: kr 200,-  
http://steineruka.no/article/mikaelskonsert-i-hoenefoss-kirke/  

   
Livsforløb og skæbne: Kunsten at se tilbage på sit liv  
Av Floris Reitsma. En bog til hjælp til mennesker, der ønsker at 
overskue helheden i det levede liv og få øje på de mønstre og 
den udvikling, der har gjort sig gældende. At indordne problemer 
og vanskeligheder i en større sammenhæng og at se dem i deres 
realitet, i deres forbindelse med andre fænomener. Hvad er egent-
ligt mit urbillede, som er lagt i os som et ideal. 

 

 
https://www.williamdam.dk/boeger/livsforloeb-og-skaebne-kunsten-at-se-tilbage-paa-sit-liv__205859 

 
 

 

Peter Selg (Sveits) foredrag i Oslo 5.-6. oktober 
5.10. Oscars gt 10, kl 19.30: Rudolf Steiner und die nat-
hanische Seele (på tysk uten oversettelse. Entré: 150 kr.  
6.10. Josefines gt 12 , kl 10.00-12.45 og kl 14.15-17.00 
Kindheit und Jugend eines Initiaten. Rudolf Steiner 1861 
-1879 (på tysk med oversettelse). Plenumssamtale.  
Entré: 400 kr (200 kr enkeltforedrag). Arr.: Vidargruppen. 

Se Peter Selg intervjuet i filmen «The Challenge of Rudolf Steiner» https://www.youtube.com/watch?v=cX71X6SGt50 

 
 
 

21.-29.9. Helgeseter, Bergen 
Setersprell: «Jorden synger»  
Inspirert av multikunstneren Yoko Ono: 
«I LOVE YOU, EARTH» (Jeg elsker deg, 
Jord). På en ny og uventet måte ble vi 
minnet om hvordan alt levende sender ut 
sine lyder, sine signaler – sine sanger. 
https://www.helgeseter.org/phocadownload/program/SETERSPRELLfaldar2018web.pdf  

 
22.9. Frenning Vestre, Stange, kl 12.00-15.00 
Grobunn: åpen dag for hele familien. 
Økologisk landhandel og kafé, traktor-
kjøring, loddsalg med mer. http://www.grobunn.no   
 
22.9. Rotvoll alle 1, Trondheim, kl 11.00-16.00 
Høstmarkedet på Rotvoll 
https://www.facebook.com/events/1472361546208950/  
 
22.9. Josefines gt 12, kl 14.00-14.45 
Det skjulte, en performance av Kjetil 
Skøien, fremfører tekster av Rudolf 
Steiner fra hele hans forfatterskap og 
foredrag, sammen med 200 fotografier 
fra Goetheanum og Järna av arkitektur.  
http://steineruka.no/article/det-skjulte  

 
25.9. Landbrukets Hus, kl 19.00 
Biodynamisk landbruk, kosmos og 
kuhorn – Hvorfor det? Innføring i hva 
biodynamisk jordbruk handler om og 
hvorfor biodynamisk jordbruk spiller en 
rolle i fremtidens matproduksjon. 
http://steineruka.no/kosmos-og-kuhorn-hvorfor-det  
 
26.9. Oscars gt 10, Vidarsalen, kl 19.30 
Morten Eide: Frihet i maskinens skyg-
ge. Fremveksten av maskinverdenen  
og kunstig intelligens som skritt i evolu-
sjonen og som menneskehetens anti-
tese. Betydningen av å stige like høyt 
over naturen, som teknikken er under 
naturen. Kr 100/50. Arr.: Vidargruppen. 
 
26.9. Steinerhøyskolen, kl 18.00-21.00.  
En tredje vei og tregrening. Arne 
Øgaard innleder fra sin bok. Knut Arild 
Melbøe, Ole Kristian Krukhaug innleder 
til debatt. http://steineruka.no/article/en-tredje-vei-og-tregrening  
 
28.9. Oscars gt 10, kl 19.30  
Søstrene Måneskinn. Poesiprogram: 
Simone Weil, Edith Sødergran, Nelly 
Sachs, Karin Boye. Foredrag og språk-
forming med Dag Blakkisrud.  
http://steineruka.no/article/soestrene-maaneskinn  

 
30.9. Ystekurs, ysting av fast ost. 
Vi følger den varme melken, rett fra kua, 
til ysteriet og videre til ost og myse. 
Arr.: STEINERUKA/ØKOUKA ved BdF. 
http://steineruka.no/ystekurs-ysting-av-fast-ost  
 
For flere arrangementer, se Kalender: 
http://www.dialogos.no/kalender 
 
 

 Nyhetsdryss? Få ukentlig oppdater-  
ing fra bevegelsen. Kontakt: post@dialogos.no    
 

Støtte til AntroPost og Nyhetsdryss gis 
til Dialogos’ bankkonto: 1254.05.58327. 
https://www.dialogos.no/nyhetsbrev/  
  

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

ÅPENT ASN-kontor Oscars gt 10, 1. etg 
tirsdager kl 13.00-17.00. Hjertelig velkommen! 
 

Samarbeidet antroposofi i Norden 
http://nordenantroposofi.com 

 


