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100 år med barnet som genuint utviklingsprosjekt  
I dag finnes det tre tusen steinerskoler og -barnehager 
spredt på alle kontinenter, skriver Markus Lindholm i Aften-
posten. En fabrikkeier i Stuttgart hadde spurt om Steiner 
kunne lage en skole for barna til de ansatte, med utgangs-
punkt i hans antroposofiske ideer. I løpet av to uker ga  

Steiner et knippe forelesninger om pedagogikk for det nybakte lærerkollegiet. I 
sentrum av steinerpedagogikken står oppfatningen av barnet som genuint utvik-
lingsprosjekt. Hvert barn er hellig og ukrenkelig, og skolen er en arena der dette 
individuelle skal få næring og bygge et selvstendig ankerfeste for egen identitet. 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mRpwMq/Hundre-ar-med-barnet-som-genuint-utviklingsprosjekt--Markus-Lindholm 

 

100 år med dybdelæring - læring for livet 
Elevenes ervervede kunnskap må leve lenger enn til tentamen 
og endt skolegang, skriver Bernard Daub, Oslo by Steinerskole. 
Kunnskap må bli til kompetanse og ferdigheter. Fundamentet for 
dybdelæring er kunnskap om menneskets utvikling, en fagplan 
som gir en solid og bred kunnskap. Våre dannelsesmål, det frie 

 

 
tenkende, følende og handlende mennesket, er sentralt i våre metodiske valg. 
https://www.steinerskole.no/2019/10/100-ar-med-dybdelaering/  
 
Tirsdag 22. oktober, Josefines gt 12, Oslo, Kl 19.30  
Marianne Tellmann: Steinerskolen 100 år! Antroposofisk menneskekunnskap 
som grunnlag for pedagogisk praksis. Entré: 100/50. Arr.: Oslogruppen. 
 

Steinerskolens pedagogikk er i særklasse, 
skriver Bjørn Arne Kleppe, Nesbru. Mine barn har gått på 
Steinerskole i Norge og i England, og overgangen gikk fint, 
samme opplegg. Ett av barna hadde gleden av Markus 
Lindholm som lærer, og flere av hans kaliber. Etter univer-
sitetsstudier i USA med A i alle fag og Mastergrad ved UIO, 

 

 
forklarte hun hvor mye pedagogikken ved Steinerskolen bidro til hennes resultater. 
At man underviser fag i perioder gir en bedre flyt og helhet i faget, og at man lager 
egne lærebøker med skrift og tegninger. https://www.budstikka.no/debatt/min-erfaring-med-to-barn-i-steinerskolen/544741!/  

 
 

 

Oda Østenstad Fjell står bak bestillingsverket  
«Gardners første: Språklig intelligens» til Kulturnatt Haugesund. 
Det har bakgrunn i psykolog Howard Gardners teori om de mange 
intelligenser. – Jeg husker ikke hvordan fascinasjonen dukket opp, 
men det handler vel litt om at jeg er steinerskolebarn, og har blitt 

påminnet at det finnes flere måter å være intelligent på. Bestillingsverket er alle-
rede booket til Vinterlysfestivalen i Mo i Rana. https://radio102.no/nyheter/aktuelt-lokalt/oda-ostenstad-fjell-star-bak-bestillingsverk-til-kulturnatt-85415 

 
26.-27. oktober: Hurumseminaret 2019 på Klokkarstua 
Lørdag: Hans Kolstad: Hvorledes forstå det åndelige som natur- 
erkjennelse? Anders Høier (DK): Veje til en spirituel naturforståelse 
– et møde med Goethes metode i dag. Nils Faarlund: Et verdiopp-
gjør om vindkraft. Søndag: Trond Skaftnesmo: Det viktige kan bare  

 

 
ses med hjertet. Natur og hjertetenkning. Ragna Heffermehl: De som ødelegger 
Jorden. Teknologien som trussel mot mennesker og miljø. https://www.dialogos.no/hurumseminaret 

 

   

27. oktober. Søndagsseminar i Josefines gt 12, Oslo, 13.00-17.00 
Anders Høier: De formende kræfter i mennesket og i naturen 
Vi betragter udvalgte helleristninger fra Skandinavien for at opleve 
linien som bevægelsens «spor». Der findes også linier og strømninger  

i menneskets livskræfter, formkraftlegemet! Herfra udad i det såkaldt ætergeo-
grafiske område. Deltakelse: 300 kr. https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Anders-H-26.-29.10.2019.pdf  
 

 

 

27. november i Kulturhuset Youngs gate 6, Oslo, kl. 18.30–20.30   
Boklansering: «Økologisk økonomi» av Ove Jakobsen 
Hvilket samfunn skal vi bygge fremtiden på? Norges ledende ekspert 
på økologisk økonomi, argumenterer for at såkalt «grønne symptom-
demende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer. En 
endring forutsetter en ny politisk plattform. Gratis. https://www.flux.no/shop/okologisk-okonomi      

 

  

 

Høstfest og høytidelig åpning  
Langfjord Steinerbarnehage. Man mer-
ker det først og fremst på stemningen, 
sier Marianne Kleimann Sevåg, daglig 
leder og pedagog. – Ungene lærer, uten 
å bli belært. Ved å gjøre ordentlige og 
viktige ting. https://www.altaposten.no/nyheter/2019/09/29/–-Her-har-hjertet-en-god-plass-20041981.ece      

 

 
https://www.steinerskole.no/2019/10/takk  
 

Se video av festforestillingen  
«Mitt skip er lastet med» – Norges bi-
drag til jubileumsfeiringen Waldorf100. 
https://www.youtube.com/watch?v=OFYUpcS0z64  
    

Steinerskolen i Hurum med sirkus-
artisteriet utenfor Konserthuset. 
https://www.facebook.com/hurumsteiner/photos/pcb.2541462292612726/2541460902612865/?type=3&theater  
   

Se Mikaelsfeiring på Slottsplassen - 
utdrag fra Steinerskolens i Bærum.  
https://www.facebook.com/steinerskolenibaerum/videos/513372479459257/UzpfSTE1NDg4NzM2NDU1MzI5MTozMDc0NzcwNjA1ODk4Mjcx        
 
100-årsjubileet Stortorget Hamar 
lørdag 16. november. Steinerskolen på 
Hedemarken har julemarked på torget.  

https://www.waldorf-100.org/en/ 

 

 
 

Change the World - Waldorf 100 
Students from over 140 Waldorf schools 
have taken part and the last stage on 
this day leads to the Berlin Tempodrom. 
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=rx3mMK2Nda8  
 

 
  

Waldorf 100: «Metarmorphosis» 
A series of musical compositions written 
especially by master students from com-
position classes in leading music schools 
around the world. Se: https://www.youtube.com/watch?v=0oUManUY7QE  
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Det viktigste vi kan lære barna, er håp 
Barn trenger ikke informasjon om klimaspørsmålet, de trenger en 
barndom som kan ruste dem til å ta ansvar som voksne, skriver 
Josefin Winther, artist og steinerskolelærer. I disse dager raser en 
debatt som utgir seg for å handle om vårt forhold til moder jord. I 
realiteten er det en krig om å posisjonere seg best mulig i forhold 
til moralske standarder. Så langt har dette tatt form som en slags 

«tidlig innsats» med holdningskampanjer, bærekraftsslagord og metodiske tiltak  
i skolen. Voksne har ukritisk tatt seg friheten til å legge et moralsk ansvar over på 
barna. Håp er den sterkeste menneskelige kraften vi har, og kan også bli til hand- 
lingskraft seinere i livet. Men først må kraften vekkes og få vokse seg stor og sterk. 
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Adk4mq/det-viktigste-vi-kan-laere-barna-er-haap 

 

LES Pedagogikk og kritikk. 5 -2019. FOKUS: STEINERPEDAGOGIKK  
Temaredaktører: Anne Mette Stabel og Henrik Holm, Steinerhøyskolen. 
https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/issue/view/104  
 

14. november. Offentlig paneldebatt på Høgskolen i Hamar, kl 16.00-19.00 
Hva er skolens oppdrag i dag? Dagens barn og unge står ovenfor 
store utfordringer. Hvordan kan skolen ruste elevene til å mestre livene sine? 
Frode Barkved, Anne-Mette Stabel, Adrian Lorentsson, Markus Refsdal, Bente 
Knippa Vestad, Ann-Cathrin Faldet. Åpent for alle. https://www.inn.no/om-hoegskolen/kalender/hva-er-skolens-oppdrag-i-dag 

 
2. november, Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal, kl 15-20 
Eventyrseminar med spirituelt perspektiv 
Otto Krog: «Askeladden og de gode hjelperne». Kunst-
neriske innslag. Samtale. Mulighet for overnatting. 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Eventyrseminar-Gausdal-2.11.2019.pdf    
 
23. november. Lørdagsseminar i aulaen på Berle, Professor Dahls gt 30, kl 11.00-14.30 
Ungdomsseksjonen Goetheanum: Hvordan opplever du virkeligheten?  
Hva er det som lever i deg? Hvordan vil verden se ut i 2030 hvis det som lever i 
deg, blir en realitet? Hva vil du gjøre for å få det til å skje? Andrea De La Cruz og 
Ioana Viscrianu, medarbeidere ved Ungdomsseksjonen, presenterer et forsknings-
prosjekt med fokus på ovennevnte spørsmål. Det er gjort 40 dybdeintervjuer med 
18-35-åringer fra 23 land og alle samfunnslag. Hva er til stede av levende spørsmål, 
utfordringer og ambisjoner i de yngre generasjonene, og hva motiverer dem til å  
bli aktive deltakere i verden. Språk: Engelsk. Arr.: Antroposofisk Selskap i Norge. 
http://www.antroposofi.no/kalender/arrangement/hvordan-opplever-du-virkeligheten-fremleggelse-av-en-forskning-av-og-om-ungdom-paa-engelsk   
 
 

 

The finest red wine is biodynamic  
The International Wine Challenge is the most respected 
wine competition in the world. In 2019 the Château 
l'Hospitalet 2017, produced by biodynamic and Demeter 
certified wine grower Gérard Bertrand, attained the  

status of the finest red wine in the world. Biodynamic agriculture creates products 
which are not only of the highest quality and flavour, but also protect the climate. 
http://foodandsens.com/made-by-f-and-s/gerard-bertrand-recoit-le-prix-de-meilleur-vin-rouge-du-monde-avec-le-chateau-lhospitalet-grand-vin-rouge-2017-avec-une-note-de-97-100      

 
Matprisen 2019 deles ut på Vippa 11. november kl 18-24 
De nominerte for 2019 fordeles på ni ulike priskategorier: Matpris-
en, Årets kjøkken, Årets storkjøkken, Årets produsent, Formidler-
prisen, Barne- og ungdomsprisen, Debioprisen, Kokkeprisen og 
Utfordrerprisen. Les hvem som er nominert her: https://matprisen.no/nominerte-2019       
 
22.-23. november, Steinerskolen på Hedemarken, Ottestad 
Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? 
 

 

Naturseminar med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer)  
og Arild Rørdal (billedhugger). Vi vil forsøke å finne en sti til et skap-
ende område hvor vi kan nærme oss innsiden av de prosesser som 
har formet landskapet og naturen. https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Seminar-Hedemarken-22.-23.09.2019.pdf   

 

Kan en ikke være kristen hvis en husker sine tidligere liv?  
For meg er ikke reinkarnasjonstanken tro, men logikk, skriver Arne Øgaard. Men 
hvorfor står det ikke mer enn antydninger om reinkarnasjon i Bibelen. Ifølge Steiner 
er det fordi menneskene ikke var tilstrekkelig modne. http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752848-kristendom-og-reinkarnasjon 
 

 

 

Paris og Det femte evangelium – et pinseforedrag  
Peter Selg skriver, at få måneder før udbruddet af Første Verdens-
krig talte Rudolf Steiner for sidste gang om sammenhængene mellem 
Det femte evangelium og den såkaldte nathaniske sjæls kosmiske 
ofre og forhold til det 20. århundredes civilisatoriske udfordringer.  
https://docs.wixstatic.com/ugd/6a42f4_7babf29e62204223b509e461d5de3583.pdf  

 
Anthroposophy Worldwide 10/2019: «Our future has not been written yet» 
https://static.goetheanum.co/assets/archiv/Weltweit/AWE/AWE2019_10.pdf 

 

20.10. Hellviktangen kunstkafé, kl 16.00. 
Veslefrikk med fela – eventyrstund. 
https://www.hellviktangen.no/event/veslefrikk-med-fela-20-okt   
20.10. Hellviktangen kunstkafé kl 20.00. 
Fortellerkafeen: Dark Tales, med 
Rebecca og David Harrison. 
https://www.hellviktangen.no/event/dark-tales-20-okt  
 
20.10. Steinerskolen på Nesodden, 19.30 
Arne Øgaard: Klimaendringer,  
miljøkatastrofer og finanskriser. Hva 
kan antroposofien og Rudolf Steiners 
tregreningslære bidra med. 
http://www.antroposofi.no/kalender/arrangement/klimaendringer-miljoekatastrofer-og-finanskriser/  

 
22.10. St. Olavsgt. 6, Tønsberg, kl 19.00 
Oddvar Granly: Rudolf Steiner og 
hans karmiske medhjelpere.  
Arr.: Tønsberggruppen. 
  
23.10. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30 
Cathrine Sverre: Om kirofonetikk-
ens kilde og metode: Språkets liv-
givende kraft i samspill med sansen-
es virke som mulig vei til harmonise-
ring og helbredelse. Entré: 100/50. 
Arr.: Vidargruppen. 
 
26.10. Mikaelkirken Oscars gt 84, kl 11.30 
Åpning utstilling Phillip Nortvedt.  
 
29.10. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30 
Anders Høier (DK): Treheden i en-
heden i det synlige og usynlige - om 
bevidsthed, liv og form. Hvordan 
hjælpe de gode skabende åndelige 
magter? Entré: 150,-. Arr.: Oslogruppen 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Anders-H-26.-29.10.2019.pdf   
 
2.11. Josefines gt 12, kl 12.00 
Barokkmusikk fra Latin-Amerika. 
Nueva Capella utforsker mangfoldet 
med historiske instrumenter. 200/100. 
 
5.11. Josefines gt 12, kl 19.30 
Hans Kolstad: Erkjennelse og 
moral i Frihetens filosofi. Entré: 100. 
Arr.: Oslogruppen. 
 

7.11. Litteraturhuset, Nejma, kl 19.00 
Hans Kolstad: Den sosiale impuls  
i vår tid i lys av Johannesevangeliet. 
Entré: 100,- https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/En-annen-kristendom-2019.pdf   
 
6.11. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30 
Are Thoresen: Transformasjon og/ 
eller translokasjon av spirituelle ves-
ener. Entré: 100/50. Arr.: Vidargruppen. 
 
12.11. Josefines gt 12, kl 19.30 
Jan-Eilert Askerøi: En amatør 
undrer seg over språket og dets 
opprinnelse. Entré: 100/50.  
Arr.: Oslogruppen. 
 
Les om Norden-samarbeidet 
http://nordenantroposofi.com 
 

Kalender for flere arrangementer: 
http://www.dialogos.no/kalender 
 
 

 Nyhetsdryss? Ukentlig oppdate- 

ring 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  
 
 

 

 


