Fra arrangementet 22.09. under eiketreet som kunstnerkolonien på Holmsbu fikk fredet. Foto: Sissel Jenseth

ÅRSBERETNING FOR 2019
Dialogos medie- og ressurssenter
Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter,
som arbeider innen ulike felt som skole, barnehage, jordbruk, ernæring, helse, kunst, arkitektur,
eurytmi, litteratur, teknologi og økonomi.
Dialogos søker å være en aktiv støttespiller for våre samarbeidspartnere. Vi overvåker
media og videreformidler dette gjennom en aktiv nyhetstjeneste, samtidig som vi søker å skape
dialog og bidra til utvikling gjennom ulike møteplasser og andre aktiviteter.
Dialogos har som formål å bidra til et mer humant samfunn, inspirert av ideene om sosial
tregrening og etisk individualisme bygget på frihetens filosofi, blant annet gjennom å synliggjøre de alternative verdivalg som våre partnere står for. Et gjennomregulert og kontrollerende
samfunn er et alvorlig hinder for frie, alternative impulser og virksomheter.
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer (virksomheter/institusjoner). Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 under navnet
Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer, og organisasjonen ble omorganisert i 2009 og fikk
navnet Dialogos medie- og ressurssenter.
Økonomisk støttes Dialogos av våre partnere, våre medlemmer og støttemedlemmer, samt
frivillige gaver og prosjektstøtte.
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Forside og artikkel Bergens Tidene 3. mars 2019 https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/zLqg5w/Marianne-og-Frank-flyttet-barna-til-Steinerskolen--Offentlig-skole-har-noe-a-lare_-mener-de

Kort sammendrag av Dialogos’ virksomhet 2019
Dialogos søker å stå i skjæringspunktet mellom de antroposofiske virksomhetene og offentligheten, gjennom å bidra med informasjon, være en brobygger og møteplass.
Et av de viktigste bidragene er den digitale informasjonstjenesten. Ukentlig sender
Dialogos ut Nyhetsdryss som bl a viser hvordan antroposofiske initiativer omtales i media og
hva som skjer innen bevegelsen. Cirka en gang i måneden utgis e-nyhetsbrevet AntroPost.
I 2019 ble det sendt ut 37 Nyhetsdryss til ca 440 mottakere, samt 9 utgaver av AntroPost til
cirka 3300 mottakere.
De aktuelle nyhetssakene samles og sorteres i en Årsrevy som gir oversikt over hvilke
saker som har hatt en fremtredende plass i mediebildet det siste året. I 2019 har det mange
oppslag i media om steinerskole, elever og lærere, samt flere artikler i forbindelse med 100årsjubileet til steinerskolen. Kaj Skagens litterære biografi fikk mye omtale i media. Det har
også pågått en debatt om «Æresretten» til forfatterforeningen angående og André Bjerke. En
rekke artikler har omhandlet Vidarklinikken i Sverige som i 2019 la ned sin virksomhet.
Nettsiden Dialogos.no er etablert som en nettportal og ressursbase med oversikt og lenker
til en rekke artikler. Dialogos.no er også på Facebook. I tillegg drifter Dialogos nettsidene
Nordenantroposofi.com og Sosialterapi.no, samt Sekem Scandinavia på Facebook.
I 2019 ble det redegjort for i alt 157 arrangementer og aktiviteter på Dialogos-kalenderen. Størst var aktiviteten i september under Steineruka, og minst i august.
For annet år på rad ble Mennesket utgitt i forkant av Steineruka i et samarbeid mellom
Dialogos og tidsskriftene Libra, Antroposofi i Norge og LandsByLiv. Dialogos har redaktøransvaret og står som utgiver av bladet som kom i et opplag på 3500.
Dialogos deltok på Steineruka 2019 med to arrangement; omvisning på Billedgalleriet på
Holmsbu, og et arrangement på Litteraturhuset 27. september, kalt «Reinkarnasjon og karma
– en god forklaring?». Dialogos var også delaktig i Hurumseminaret som i 2019 gikk over to
dager. Partnermøtet høsten 2019 ble utsatt til vinteren 2020.
De senere årene har Dialogos hatt en økning i antall støttemedlemmer. I 2019 hadde
foreningen 89 individuelle og 20 støttemedlemmer. Dialogos støttes økonomisk av 6 partnere.
I løpet av 2019 ble det avholdt åtte styremøter. Styret har i 2019 fortsatt studiearbeidet
om reinkarnasjon og karma.
Det daglige arbeidet blir utført av Sissel Jenseth i en 75 % stilling fordelt mellom
Dialogos’ kjerneaktiviteter (25 %), fellesutgivelsen Mennesket (15 %), og arbeid for bladet
LandsByLiv (35 %) som Dialogos utgir på vegne av Sosialterapeutisk Forbund.
Erle Skaar, styreleder Dialogos medie- og ressurssenter
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Offentlighet, media og debatt – NYHETSFORMIDLING
Dialogos følger kontinuerlig med i media for å fange opp artikler og ytringer som kan være relevante for våre
samarbeidspartnere. Nyhetstjenesten innebærer ulike former for formidling gjennom nettsider, facebook,
kalenderoversikt, fellestidsskrift, skribentvirksomhet, samt en dokumentasjon for året i en årsrevy.

Nyhetsdryss, AntroPost og «minisnutt»
E-postnyhetsbrevet Nyhetsdryss kommer ut hver
søndag bortsett fra de helgene AntroPost sendes ut.
I 2019 ble det sendt ut 37 Nyhetsdryss til 442
mottakere. Nyhetsformidlingen har som oppgave å
speile det som foregår i nyhetsbildet som er relevant
for bevegelsen – det gjelder både positive og negative
saker. Videre søker det å skape interesse for det som
skjer innen de ulike grenene av bevegelsen, samt å
fange opp debatter som foregår, samt eventuell kritikk
og angrep som måtte komme. Dermed gis det også
mulighet til saklige tilsvar når situasjonen krever det. Nyhetsdyss gir også oversikt over de
ulike aktivitetene som pågår. I 2019 utgjorde nyhetene i Nyhetsdryss tilsammen 212 A4-sider.
Nyhetsdyss sendes til aktive og interesserte innen bevegelsen samt virksomheter som skoler,
gårder, camphill-landsbyer, antroposofiske leger m fl, samt enkeltpersoner, også i de nordiske
landene. Det koster ikke noe å motta Nyhetsdryss, men mottakere oppfordres til å bli medlem
i foreningen Dialogos, bidra med gavemidler eller støtte på annet vis. Sissel Jenseth er
redaktør. Nyhetsbrevene legges ikke ut på nettet, men de samles i en Årsrevy som legges på
nett. Les mer om nyhetstjenesten til Dialogos: https://dialogos.no/nyhetsbrev
AntroPost er et e-nyhetsbrev som er gitt ut årlig siden 2006. Det sendes ut per e-post cirka en
gang per måned til ca 3300 mottakere, blant dem steinerskolelærere, foreldre, steinerbarnehager
med flere. AntroPost er formet som en 2-sidig pdf-fil. Se https://www.dialogos.no/antropost. I 2019 ble det
sendt ut 9 utgaver. Antroposofisk selskap i Norge er utgiver, og redaktør er Sissel Jenseth,
Dialogos. Utgivelsen 2019 er samlet i en pdf-fil: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/AntroPost-2019.pdf
Phillips minisnutt. I mange av Nyhetsdryssene bidrar
Phillip Nortvedt med en tidsaktuell kommentar – en
såkalt «Minisnutt».
I 2019 hadde Phillip en «snutt» i 24 av Nyhetsdryssene.
«Minisnuttene» samles årlig i et eget dokument som
legges på nettet, se: https://www.dialogos.no/phillips-minisnutt/

ÅRSREVY 2019
Årlig utarbeides en Årsrevy for saker som har stått i Nyhetsdryssene og Antropost.
I årsreyen er de ulike sakene sortert under hvert sitt tema, og utgivelsen synliggjør bevegelsens
avtrykk i offentligheten det siste året; hva som har vært omtalt i media som biodynamisk
landbruk, steinerpedagogikk, eurytmi, helsepedagogikk og sosialterapi, antroposofisk medisin,
arkitektur, bokutgivelser, økonomi, mm. Gjennom Årsrevyen får man også et inntrykk av
hvordan Rudolf Steiner og antroposofien omtales som sådan i samfunnet, og hvordan ulike
aktiviteter og saker vedrørende de mange virksomhetene, kommer til syne i media.
Se Årsrevyen for 2019 her: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Aarsrevy-Nyhetsdryss-2019.pdf
Se Årsrevyene for de foregående årene (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) her: https://dialogos.no/nyhetsbrev
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Fellesutgivelsen Mennesket
Tidsskriftet Mennesket utkom første gang
2018; i et samarbeid mellom Antroposofi i
Norge, LandsByLiv, Libra og Herba.
Dialogos er ansvarlig utgiver. Dette ble gjentatt i 2019, men denne gangen uten Herba.
Fellesutgivelsen er på 68 sider og opplaget i
2019 var på 3 500 eksemplarer, hvorav
1000 av disse var frie eksemplarer for å
deles ut både i forkant og under Steineruka.
Sissel Jenseth er redaktør for Mennesket,
og redaksjonen består av representanter fra
de ulike særredaksjonene. De ulike bladene
bidrar med en delsum for å dekke utgiftene,
i tillegg til støtteannonser, samt at vi mottok økonomisk støtte fra Rudolf Steinerstiftelsen. https://www.dialogos.no/mennesket

«Mennesket» 2018-2019-utgaven, samt særtidsskriftene.
Enkeltartikler fra begge er lagt ut, se 2019-artikler her:
https://www.dialogos.no/mennesket-2019/

Mennesket utkommer i begynnelsen av
september, i forkant av Steineruka, slik at
bladet også kunne bringe artikler, stoff og
program vedrørende Steineruka.
Se hele 2019-utgaven her: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Tidskriftet-Mennesket-2019.pdf
Et evalueringsmøte avklarte at en ny utgave av Mennesket vil komme høsten 2020.

Pressetalsperson i Dialogos
Dialogos anser det som viktig å kunne bidra i det offentlige ordskiftet med åpen kommunikasjon, enten det gjelder kommentarer, tema knyttet til våre partnere, eller antroposofi generelt.
Styremedlem Arne Øgaard er Dialogos’ skribent og pressetalsmann. Innenfor bevegelsen har
han ulike roller; som steinerskolelærer, redaktør Pengevirke/Cultura Bank, Rudolf Steinerstiftelsen m fl. I 2019 hadde Arne i alt 25 innlegg i media som har blitt gjengitt i Nyhetsdryss
eller AntroPost. Innleggene stod bl.a. i Dagsavisen, Klassekampen, Moss Avis, Vårt Land/
Verdidebatt.no, harvestmagazine.no og NRK. Hør ham i NRK Verdibørsen:
https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRD05005019/24-04-2019

Dialogos’ nettside, Facebook og Dialogos-kalenderen
Nettsiden Dialogos.no er bygd opp som en nettportal som viser
til de mange virksomhetene og aktiviteter som skjer innen den
antroposofiske bevegelsen. Under nettsidens høyre spalte
finnes lenker til alle våre partnere, forbund, samarbeidspartnere, samt aktuelle nettverk.
Dialogos.no gir også en oversikt over aktuelle tidsskrift, forlag,
bokhandel, etisk bank m fl. Undersiden https://www.dialogos.no/tema
viser til bokutgivelser, en rekke artikler, videoer, med flere, for
de mange ulike tema og arbeidsoppgaver som foregår innen
bevegelsen. Undersiden https://dialogos.no/aktiviteter gir et innblikk i
Les om utdanning på Dialogos.no:
arbeidet til Dialogos medie- og ressurssenter.
https://www.dialogos.no/utdanning/
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På facebooksiden dialogos.no legges
det ut 1-3 nyhetssaker i uken, gjerne i
forbindelse med utsendelse av Nyhetsdryss, AntroPost, eller når aktuelle
saker bringes fram i media. Siden har
114 følgere. https://www.facebook.com/dialogos.no
Dialogos drifter også facebooksiden
Rådhusplassen – antroposofi i praksis
som ble etablert 2011 i forbindelse
med markedet på Rådhusplassen.
Den har 178 følgere. Saker som legges
ut på Dialogos’ Facebookside deles
gjerne med denne.
https://www.facebook.com/Radhusplassen.Antroposofi.i.praksis

Ulike saker lagt ut på https://www.facebook.com/dialogos.no

Dialogos-kalenderen gir oversikt over
de fleste aktuelle arrangement som
foregår innen bevegelsen. I 2019 ble
det redegjort for i alt 153 arrangementer. Størst var aktiviteten i
september under Steineruka med i alt
25 arrangementer. Andre måneder som
hadde mye aktivitet var januar (15),
mars (17), april (14) og november (11).
https://www.dialogos.no/kalender/

Andre nettsider
Nordenantroposofi.com er en nettportal for
den nordiske antroposofiske bevegelsen og
landsselskapene. Nettsiden ble etablert i 2015
i forbindelse med arrangementet Norden i
Goetheanum – Goetheanum i Norden og den
synliggjør det nordiske samarbeidet innen de
ulike områdene https://nordenantroposofi.com/samarbeid-og-utdannelse.
https://nordenantroposofi.com/wp-content/uploads/Intro-Vård-i-livet-och-døden-R-Hake-2019.pdf
Nettsiden henviser også til Det almene
antroposofiske selskapet og Goetheanum i Sveits. Fra 2016 er Nordenantroposofi.com blitt
driftet av Dialogos. Redaktør er Sissel Jenseth.
Sekem Scandinavia er partner i Dialogos, og
Dialogos drifter facebooksiden til Sekem Scandinavia.
Siden har 346 følgere. www.facebook.com/SekemScandinavia
Nettsiden til Sekemscandinavia.com lå tidligere under
Sekem.com og ble ivaretatt fra Egypt. Men nettsiden fikk
virus og ble tatt ned, og etter det ble det for komplisert å
følge den opp via Norge.
Som en enklere løsning inntil videre er det opprettet en
enkel underside for Sekem Scandinavia på Dialogos.no.
https://www.sekemscandinavia.com
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Arrangementer, seminarer og aktiviteter
Dialogos søker å være en møteplass og bidra med dialog gjennom ulike arrangementer og aktiviteter. Dette kan
være seminarer i forbindelse med Steineruka, ulike tema som presenteres i tilknytning til årsmøtet og partnermøtet, og ulike samarbeid med andre aktører der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Årsmøte 2019
Dialogos hadde sitt årsmøte 28. mai i Oscars gt 10. Den første delen av møtet var viet temaet:
«Reinkarnasjon og karma». Innledere var: Axel Bojer, utdannet steinerskolelærer fra Stuttgart.
Han gjennomgikk Rudolf Steiners reinkarnasjonslære. Israel Polino, som har beskjeftiget seg
med buddhisme, dharma, mindfulness og yoga, presenterte buddhismens syn på karma. Etterpå
var det spørsmål og samtale om temaet, ledet av Erle Skaar. Det var 17-18 mennesker tilstede.
Etter pausen foregikk den formelle delen av årsmøtet. Regine Andersen tok ikke gjenvalg. Hun
har vært med siden starten – fra Dialogos’ initiativkrets og dannelsen av «første» Dialogos i
2005, og hun var ansvarlig for reorganiseringen til «andre» Dialogos i 2009. Regines beslutning vakte både vemod samt takknemlighet for hennes store innsats og bidrag gjennom mange
år. Både hun og resten av styret uttrykte håp om å holde kontakten videre.

Fra Dialogos’ bidrag under Steineruka på Litteraturhuset 27. september. Det var ca 67 personer tilstede. Erle
Skaar presenterte de tre innlederne, fra venstre i stolene: Israel Polino, Roald-Einar Ottersen og Axel Bojer.

Steineruka 2019
Steineruka ble arrangert for tredje år på rad i et samarbeid mellom Antroposofisk selskap
Biologisk-dynamisk Forening, Dialogos, Kristensamfunnet, Camphill-bevegelsen, Sosialterapeutisk Forbund, og Cultura Bank. Koordinator for Steineruka var Dag Blakkisrud.
Runa Evensen Gafni var årets kunstner og stilte ut på Galleri DC-3.
Fellesbladet «Mennesket 2019» presenterte flere artikler tilknyttet Steineruka, samt hele
programmet bakerst i bladet. Dialogos tok også ansvar for utforming av plakaten for
arrangementene. Mathias Bolt Lesniak var ansvarlig for å legge ut på nettsiden steineruka.no.
Phillip Nortvedt hadde malt et bilde som ble trykket på forsiden av «Mennesket» og som også
ble benyttet som illustrasjonsbilde på Litteraturhusets nettside til flere av arrangementene.
Dialogos presenterte hele programmet på Dialogos.no/kalender samt en egen underside for
Steineruka, se https://www.dialogos.no/steineruka-2019/ .
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Etter innledningen var det samtale rund småbordene før en
felles samtale avsluttet kvelden.

Litteraturhuset 27. september
Dialogos bidro med arrangementet Reinkarnasjon og karma – en
god forklaring? Har du levd før?
på Litteraturhuset 27. september.
Til tross for en svært regnfull
fredag, var det fullt hus, cirka 6570 personer tilstede. Målet var å
belyse tematikken fra ulike hold:
buddhistisk, tradisjonelt kristent
og antroposofisk, og deretter
gjennom gruppesamtaler og
samtale i plenum.

Erle Skaar innledet og viste til at stadig flere mennesker interesserer seg for dette spørsmålet
og søker innsikt, og at det forskes på reinkarnasjon på universiteter i den vestlige verden, og
temaet tas opp på YouTube med beretninger om barn og også voksne, som angivelig har levd
tidligere. Innledere var Roald Einar Ottersen fra Den Norske Kirke, Israel Pelonio som er
praktiserende buddhist, og Axel Bojer som er steinerskolelærer og presenterte reinkarnasjon
og karma i henhold til Rudolf Steiners åndsvitenskap. https://litteraturhuset.no/arkiv/steineruka-2019/reinkarnasjon-og-karma

Utflukt til Holmsbu 22. september – som innledning til Steineruka
Vel 40 mennesker møtte opp for å oppleve Støa, den fredede eika, Jahrskogen og Holmsbu
Billedgalleri. Målfrid Ravnåsen er kunsthistoriker og har skrevet boken Innseilingen til de
lykkelige øyer – historien om kunstnerkolonien i Holmsbu 1911–1961 i samarbeid med Sven
Oluf Sørensen. Noen av kunstnerne var godt kjent med antroposofien og skal ha hørt Rudolf
Steiner forelese i Oslo. Henrik Sørensen sammenlignet både Oluf Wold-Torne og Thorvald
Erichsen med «de gode mestre i Rosenkreutzernes hellige og hemmelige selskap».
Omvisningen i Holmsbu Billedgalleri ble
innledet med en kort forestilling av
eurytmist Anne Weidner og rådhusklokkenist Laura Maria Rueslåtten.
Siste del av turen gikk til Holmsbu kirke,
som kunstnerkolonien dekorerte innvendig
på 1950-tallet. På urnegravlunden ligger
Henrik Sørensen, hans kone og Sven-Oluf
Sørensen. http://www.dialogos.no/holmsbumalerne-med-en-spirituell-forbindelse
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Sosialvitenskapelig nordisk gruppe
Arne Øgaard, Phillip Nortvedt og Sissel Jenseth fra styret i Dialogos er alle med i Sosialvitenskapelig nordisk gruppe som er tilknyttet Den sosialvitenskapelige seksjonen i Goetheanum https://sozial.goetheanum.org. Den nordiske gruppen har ett fellesmøte i året, og temaet for
arbeidet er sosial tregrening. Sammenkomsten 2019 var i Oslo. Den startet med et åpent møte
med foredrag av Arne Øgaard til temaet Pedagogikk for en ny økonomi. I hvilken grad
Steiners ideer om skole og samfunn kan hjelpe oss i dagens situasjon. Til Oslo kom også
Gerald Häfner, som er leder av Den sosialvitenskapelige seksjonen i Goetheanum.
Hurumseminaret 2019
Seminaret ble denne gangen arrangert over to dager 26.-27. oktober. Temaet var: Hvorledes
forstå det åndelige som naturerkjennelse? Foredragsholdere var Hans Kolstad, Anders Høier
(DK), Nils Faarlund, Trond Skaftnesmo og Ragna Heffermehl. Ansvarlig for seminaret er en
krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel
Jenseth. Arrangementet skjer i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua. Dialogos bidro med informasjon, brosjyre, nettside og administrasjon av seminaret.
Les om seminaret her: https://www.dialogos.no/hurumseminaret/
Partnermøte i Dialogos
Partnermøtet 2019 ble utsatt i vinteren 2020 siden det hadde vært en svært travel høst med
Steinerskolejubileum og Steineruke, og Hurumseminar mm.

Utvalg og grupper
Medlemmer i Dialogos kan på fritt grunnlag danne selvforvaltende arbeidskretser. Disse bestemmer selv oppgaver
og funksjonstid. Arbeidskretsene rapporterer til styret årlig og kan ikke representere foreningen Dialogos utad.

Nettverket Vår nordiske arv
Nettverket Vår nordiske arv ble etablert i 2015 og er et åpent forum for mennesker innen den
antroposofiske bevegelse som er interessert i og arbeidet med ulike temaer. Dette kan skje
gjennom møter, seminarer, omvisninger og studieturer, både i Norge og utlandet.
Nettverket er en selvforvaltende arbeidskrets innen Dialogos. Kontaktpersoner er Jan E
Guettler og Sissel Jenseth. Les om nettverket her: http://www.dialogos.no/nordisk-arv/

Lørdagsseminar i Oslo med Odd Lindbråten 9. februar: Hvordan forstå overgangen fra det
første til det andre Goetheanum, med henvisning til Rudolf Steiners motto for de to byggene:
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«Und der Bau wird mensch», samt belyse Le Corbusiers kapell Notre Dame du Haut i
Frankrike. Arr.: Oslogruppen / nettverket Vår nordiske arv.
Studietur til Goetheanum 9.-15. april
Guide var Odd Lindbråten. Han er utdannet billedhugger ved Bildhauerschule am Goetheanum,
og har studert Rudolf Steiners kunst og arkitektur i en årrekke. Turen fokuserte på ulike
arkitektoniske opplever som i de ulike bygningene Rudolf Steiner har formet, inklusive det
første Goetheanum som er bygget som modell i målestokk 1:20. Besøk i Arlesheim hvor Ita
Wegmans hus, Arlesheimklinikken og Sonnenhof ligger, samt landskapsparken Ermitage.
Dagstur til Frankrike til Le Corbusiers kapell Notre Dame du Haut.
Arrangør: Nettverket Vår nordiske arv. Ansvarlig: Sissel Jenseth. Les invitasjonen her:
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Goetheanumtur-9.-15.4.2019.pdf

Bilder fra Studieturen til Goetheanum og Le Corbusiers kapell Notre Dame du Haut (forrige side).

Søndagsseminar Anders Høier (DK) 27. oktober
Etter foredraget på Hurumseminaret, holdt Andres Høier oet søndagsseminar i Oslo: De formende kræfter i mennesket og i naturen. Arr.: Oslogruppen i samarbeid med Vår nordiske arv.
Det pågår et arbeid for å utgi en bok av Bernard Lievegoed (Christofoor forlag 1990/2017)
om Menneskehetens åndelige utvikling. Liv Skappel Gran og Sissel Jenseth er ansvarlige for
dette arbeidet. Målet er at boken kommer ut høsten 2020.
https://www.dialogos.no/nordisk-arv-Bernard-Lievegoed/
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Andre arbeidsområder
Dialogos medie- og ressurssenter har siden 2012 hatt ansvar for produksjon og utgivelse av tidsskriftet LandByLiv
samt redaksjon og drifting av nettsiden Sosialterapi.no. Bladet og nettsiden eies av Sosialterapeutisk Forbund.

Blader utgitt i 2019; fellesutgivelsen «Mennesket» samt LandsByLiv 46 og 47.

Tidsskriftet LandsByLiv
I 2019 var det tre utgivelse av LandsByLiv, hvorav den ene inngikk i fellesutgivelsen
Mennesket 2019. Redaksjonen i LandsByLiv har bestått av Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø
og Sissel Jenseth. Alle bladene ligger på nettet og kan leses i sin helhet her:
http://sosialterapi.no/landsbyliv

Sosialterapeutisk Forbud bidrar med prosjektstøtte for utgivelse og arbeidet med LandsByLiv.
Den årlige prosjektstøtten for Dialogos sitt arbeid inngår i Dialogos’ regnskap.
Et eget prosjektregnskap for tidsskriftet LandsByLiv kan ses side 17.
Nettsiden sosialterapi.no
Dialogos er ansvarlig for driften av nettsiden til Sosialterapeutisk Forbund https://sosialterapi.no
som er en del av prosjektarbeidet med LandsByLiv.
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Partnere, medlemmer og medarbeidere 2019
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer (virksomheter).
Foreningen har to beslutningsorganer: årsmøtet og styret.
Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter som er våre
partnere. Disse bidrar med et fast beløp årlig til vår virksomhet.

Medlemmer
I 2019 hadde foreningen Dialogos
90 individuelle betalende medlemmer (81 i 2018)
20 støttemedlemmer/virksomheter (17 i 2018)
Medlemskontingent for individuelle medlemmer i foreningen Dialogos har vært 300 kr i 2019.
For støttemedlemmer/virksomheter er kontingenten 1500 kr.

Partnere i Dialogos 2019
Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no
Camphill Landsbystiftelse i Norge www.camphill.no
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no
Sekem Scandinavia www.sekemscandinavia.com

Medarbeidere og personer tilknyttet sekretariatet
Sissel Jenseth er ansatt som daglig leder i Dialogos. Det daglige arbeidet består av en 40 %
stilling for Dialogos (inklusive arbeidet som redaktør for fellesutgivelsen Mennesket), og i
tillegg en 35 % stilling for arbeidet som utføres for bladet LandsByLiv på vegne av
Sosialterapeutisk Forbund gjennom Dialogos.
Administrasjonen i Dialogos hadde i tillegg engasjert følgende personer i 2019:
Jon Martin Røed er tilknyttet Dialogos på timebasis som regnskapskonsulent.
Jon Jenseth er tilknyttet Dialogos på timebasis for drift av nettsidene.
I arbeidet med produksjon og utgivelse av LandsByLiv er følgende personer tilknyttet:
Jon Martin Røed som regnskapskonsulent på timebasis.
Jon Jenseth er ansvarlig for abonnementsregisteret.
Kaja Jenseth er ansvarlig for layout og design.

Styremedlemmer
Foreningen Dialogos ledes av et styre på 3-5 medlemmer og opptil to varamedlemmer.
Årsmøtet velger styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer.
For 2019 har styret i Dialogos bestått av følgende personer:
Erle Skaar (styreleder fra 2018, styremedlem fra 2015, varamedlem 2014) tidligere aktiv i
tidsskriftet Cogito. Utdannet steinerpedagog med erfaring fra Steinerskolen i Bergen.
Arbeider på Rud videregående skole som lærer i norsk og engelsk. Ansvarlig for
teateroppsetningen Det Norske Selskab.
Regine Andersen. Gikk ut av styret ved årsmøtet 2019. (Hun har vært nestleder siden 2013. I
perioden 2009-2012 var hun styreleder. Ble valgt inn i styret på stiftelsesmøtet i 2005).
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Sissel Jenseth (styremedlem fra 2009) er ansatt i en deltidsstilling i Dialogos som daglig leder.
Tidligere styremedlem i Antroposofisk Selskap og har utgitt nyhetsbrevet AntroPost siden
2006. Styremedlem i Oslogruppen, Sekem Scandinavia og Rudolf Steinerstiftelsen. Har utgitt
en rekke sykkelturbøker i Norge.
Phillip Asbjørn Nortvedt (styremedlem siden 2009, styreleder 2013-2018). Han har bakgrunn
som arkitekt, kunstmaler, coach og vært lærer ved blant annet Oslo by Steinerskole.
Styremedlem i Antroposofisk selskap i Norge.
Arne Øgaard (styremedlem fra 2018, varamedlem fra 2016) steinerskolelærer på Steinerskolen
i Moss. Han var med og startet Cultura bank og er redaktør av bladet Pengevirke. Styremedlem
i Rudolf Steinerstiftelsen. Som skribent forsøker han aktivt å spre budskapet gjennom media,
og han har også gitt ut flere bøker om antroposofiske tema.
Marianne Leisner (styremedlem siden 2019). Utdannet sivilagronom og har de siste 25 år
arbeidet med økologisk planlegging av gårdsbruk, hager- og landskapsprosjekter. Prosjektleder
for Gartneriet på Bygdø Kongsgård.
Mathias Bolt Lesniak (varamedlem fra 2018, styremedlem fra 2010, varamedlem 2009) er
medarbeider i Pixelant som tilbyr webdesign. Tidligere aktiv innen Ungdomsseksjonen ved
Goetheanum og YIP (www.yip.se).
Henrik Thaulow (varamedlem fra 2018) er mangeårig klasselærer samt kunst- og håndverkslærer i Steinerskolen og Steinerhøyskolen. Arbeider som pedagogisk rådgiver i Steinerskoleforbundet. Har gitt ut Levende linjer – Levende tanker. Formtegningsøvelser i grunnskolen.

Revisor
Revisor velges på årsmøtet for ett år av gangen.
Lars Hektoen, tidligere daglig leder Cultura Bank, er valgt revisor fra 2016.

Valgkomité
Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en toårsperiode, kan
gjenvelges:
Dag Blakkisrud (fra 2015), Tøyen Teksteverksted, tidligere daglig leder Biologisk-dynamisk
Forening, og kunstsamlingen i Telenor.
Ingunn Kroken (fra 2017), tidligere daglig leder i Dialogos (2009-2013), eurytmist og
mangeårig steinerskolelærer.
Henrikke Mørck (fra 2017), kommunikasjonsrådgiver i Steinerskoleforbundet.

Styrets årsberetning
Det er gjennomført 8 styremøter i Dialogos i 2019. Årsmøtet ble avholdt 28. mai 2019.
De enkelte styremedlemmene bidrar med ubetalte oppgaver utover selve styrearbeidet.
Et eget studiearbeid pågår under styremøtene; Rudolf Steiners «Karmas åpenbaringsformer».

Arbeidsmiljø, ytre miljø, likestilling
Dialogos leier lokalene til Antroposofisk Selskap i Norge,
Oscars gt 10, 0352 Oslo, til sine møter og som hovedadresse. Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har
vært godt. Styret (inkl vara) har i 2019 bestått av 3 kvinner
og 4 menn. Foreningen har én ansatt i en deltidsstilling og
tre som er engasjert for administrasjonen med henholdsvis
regnskap, bladproduksjon og nettside. De ansatte har ikke
vært utsatt for ulykker eller skader. Sykefraværet har vært
minimalt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet.

Oscars gt 10.
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Finansiering og økonomisk situasjon
Inntektsgrunnlaget 2019
Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, støttemedlemmer, gaver, fond
og prosjektmidler. Den totale inntekten for 2019 var på 602 100 kr.
Partnere
97 500 kr
Enkeltmedlemmer
30 000 kr
Støttemedlemmer
28 000 kr
Gaver
3 100 kr
LandsByLiv (prosjekt tidsskriftutgivelse)
287 000 kr
Arrangementer (Steineruka, Hurumseminar) 3 000 kr
Fellesutgivelsen «Mennesket» 2019
153 500 kr
Andre inntekter
0 kr
Inntekter totalt
602 100 kr

Lønns- og driftskostnader 2019
Driftsutgiftene for Dialogos 2019 var totalt på 602 100 kroner, hvorav lønnsutgiftene
utgjorde mesteparten; 461 632 kroner. Andre utgifter utover dette var: 149 507 kroner.
Stillingsdelen som redaktør for fellesutgivelsen «Menneske» ble økt til 15 % stilling i 2019.
Men grunnet en feilutbetaling på slutten av året, ble det betalt ut cirka 22 000 kr for mye i lønn,
skatt og avgifter. Dette beløpet ble trukket fra på januarlønnen, men vil komme til syne før i
neste års regnskap.
I 2019 ble det for første gang avtalt tjenestepensjon. Sissels stilling utgjør nå tilsammen 75 %.
Beløpet for 2019 på 15 981 kroner, ble først betalt 2. januar, slik at dette ikke kom med i årets
regnskap, men på neste års.
Bladet LandsByLiv driftes og administreres av Dialogos som et eget prosjekt på vegne av
Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er eier av LandsByLivs bankkonto. Midlene på denne
konto er et forskudd til arbeidet med utgivelsen og tilhører Sosialterapeutisk Forbund.
LandsByLivs regnskap er vist som et eget prosjektregnskap, se vedlegg side 17.
Honorar og lønninger til produksjon av bladet ligger i LandsByLivs prosjektregnskap.
Et eventuelt underskudd eller overskudd for LandsByLivs årsregnskap tilhører
Sosialterapeutisk Forbund, som oppdraget utføres på vegne av, slik det kommer til syne i
balansen.
Dialogos står også som eier av bankkontoene til Hurumseminaret på vegne av Hurumseminaret og nettverket Vår nordiske arv på vegne av nettverket. Dette kommer også til syne i
balansen.

Resultat
Årsregnskapet til Dialogos viser et underskudd for Dialogos på 9 039 kr. I realiteten er det
under halvparten av dette grunnet forholdene nevnt over (for mye utbetalt lønn og
tjenestepensjon).
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og
finansielle posisjon ved årets slutt i 2019, og gir grunnlag for videre drift.
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ÅRSREGNSKAP Dialogos medie- og ressurssenter 2019
Resultatregnskap 2019 (3.05.2019)
Driftsinntekter

Regnskap
Noter

Partnere i Dialogos
Bedrifts- og støttemedlemmer
Medlemsinntekter
Andre gaver
Prosjekter, arr. (Perlas 2019)
Prosjekt Hurumseminar
Inntekt adm. Landsbyliv

1

Fellestidsskriftet Mennesket

2

Andre inntekter
Sum inntekter

Budsjett

Regnskap

2019
97 500
30 000
28 000
3 100
0
3 000
287 000
153 500
0
602 100

2019
100 000
18 000
24 000
10 000
0
3 000
255 000
154 500
0 000
564 500

2018
99 000
27 000
26 200
8 950
32 825
3 000
232 000
198 912
0
627 887

404 546
57 041

355 000
50 000

45
461 632

5 000
410 000

374 528
52 808
0
931
428 267

10 000
0
19 063
5 770
89 954
11 086
7 808
4 697
841
288

10 000
0
19 000

Lønnskostnader
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Refusjon sykepenger/pensjon
Yrkeskadeforsikring
Sum lønnskostnader

4

Driftskostnader
Leie lokaler Oscars gt. 10
Eksterne arr. (Perlas 2019)
Revisjons- og regnskapshonorar
Nyhetsbrev, nettsider
Felles tidsskr. Mennesket
Kontor- og datautgifter, porto
Interne møter
Reiser og deltagelse eks. arr.
Næringslivsforsikring
Andre driftsutgifter
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

104 500
10 000
9 000
5 000
6 000

149 507

163 500

3 175
13 000
207 468

- 9 039

-9 000

- 7 848

- 9 039

-9 000

- 7 848

5

Resultat over (+) Underskudd (-)

10 000
32 948
16 302
8 000
102 886
3 842
11 810
5 505

Resultat Landsbyliv (LBL)
Resultat Dialogos 2019
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BALANSE
Resultatregnskap Dialogos 2019 Oscarsgt. 10, 0352 Oslo

16
Årsberetning DIALOGOS 2019, www.dialogos.no

V E D L E G G:

Prosjektregnskap for tidsskriftet LandsByLiv
Resultatregnskap Landsbyliv 2019
Oscars gt. 10, 0352 Oslo
Driftsinntekter

Noter

Abonnementer
Annonser/støtteannonser
Sosialterapeutisk Forbund
Sum inntekter

Regnskap
2019
157 765
0
400 000
557 765

Regnskap
2018
127 685
8 000
400 000
535 685

115 085
16 221
0
4 026
135 332

140 962

7 188
287 000
665
60 665
40 000
935
13 942
9 794
1 870
422 059
+ 374

9 500
232 000
849
56 978
40 000
3 226
14 396
5 620
529
363 098
+ 29 605

Lønnskostnader
Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Andre honorarer
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

2

0
2 020
142 982

Driftskostnader
Regnskapshonorar
Koordinering/adm. Dialogos

1

Kontorhold, data, internett
Trykking m.v. Landsbyliv
Felles tidsskr. Mennesket
Interne møter
Porto
Reisekostnader
Gebyrer, gaver, diverse
Sum driftskostnader
Resultat overskudd (+) underskudd (-)

Balanse LBL 2019

Balanse LBL 2018

Eiendeler:

Eiendeler:

Bankinnskudd
Sum eiendeler

153 704
153 704

Egenkapital og gjeld:
Skyldig feriepenger
Skyldig off. avgifter
Forskudd fra SF for utgivelse:
Sum egenkapital og gjeld:

Bankinnskudd
Sum eiendeler

152 802
152 802

Egenkapital og gjeld:

12 262
7 283
134 159

153 704

Skyldig feriepenger
Skyldig off. avgifter
Egenkapital
Sum egenkapital og gjeld:

12 897
7 289
127 008
152 802

Noter 2019:
1 Intern overføring til Dialogos for arbeidet med tidsskriftet.
2 Endring av regnskapsprinsipp: LBLs resultat overføres ikke lenger til Dialogos' regnskap.
3 Lønn LBL gjelder all lønn og avgift til Kaja Jenseth og Jon A. Jenseth
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Revisors beretning for regnskapsåret 2019
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