
		

 
 

 
Fra arrangementet 27. september på Bergsmyrene gård. Bonde Finn Dale Iversen viser rundt.  

 
 
 
 

ÅRSBERETNING FOR 2020 
Dialogos medie- og ressurssenter  
 
Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter. 
 
Vi søker å være en aktiv støttespiller for våre samarbeidspartnere. En viktig oppgave er å 
overvåke media og videreformidle 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 synlig- 
gjøre de alternative verdivalgene 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 støtte-
medlemmer (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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Kort sammendrag av Dialogos’ virksomhet 2020 
 
Koronapandemien satte sitt preg på det 
meste av 2020, og etter nedstegningen 12. 
mars ble en rekke arrangementer avlyst. 
Det kom tydelig fram på Dialogos.no/ 
kalender hvor over en tredjedel av plan-
lagte arrangementer ble avlyst eller utsatt. 
I løpet av forsommeren åpnet samfunnet 
opp igjen, og høstens Steineruke kunne 
nesten forløpe som normalt, kun to av-
lysninger samt mye smitteverntiltak. Før 
samfunnet ble stengte ned igjen senhøstes. 
Pandemien og de strenge tiltakene hadde 
også stor innvirkning på steinerskolene, 
steinerbarnehagene, camphill og sosial-
terapeutiske stedene, i næringsvirksomhet 
og ulike kunderelasjoner. Undervisning og 
møtevirksomhet ble flyttet online; på 
zoom eller teams. I tillegg har samtalene 
gjennom året vært preget av tema som 
folkehelse, immunforsvar, vaksinasjon og 
enkeltmennesket frihet og rettigheter.  

 
 
Et foto av klasserommet på Nordstrand Steinerskole 
figurerte i mange aviser i Norge og verden over i 
forbindelse med at det var gjort klart til å ta imot 
tredjeklassinger etter nedstegningen, 27.4.2020.  
Her et utsnitt fra Morgenbladet 18.-24.12.2020 

 
Den faste pulsen i Dialogos sitt arbeid, utsendelsene av Nyhetsdryss hver søndag morgen, 
eventuelt AntroPost, ble viktig i de lange periodene der vi ikke kunne møtes. Som en epost vi 
mottok 29. mars – 3 uker inn i den første nedstegningen: «Det er bra det er noe som fungerer 
som før i disse dramatiske tider: Takk for Nyhetsdryss.» I 2020 ble det sendt ut 38 Nyhetsdryss 
til cirka 450 mottakere, samt 9 utgaver av AntroPost til cirka 3300 mottakere.   

Fellesutgivelsen Mennesket kom ut i forkant av Steineruka. Det skjer i et samarbeid 
mellom Dialogos og tidsskriftene Libra, Antroposofi i Norge og LandsByLiv. Dialogos har 
redaktøransvaret og står som utgiver av bladet som hadde et opplag på 3500.  

Partnermøtet ble gjennomført vinteren 2020 med Erik Marstrander som innleder. Han 
snakket om Steinerskolen ‘de neste hundre år’. Tematikken under årsmøtet 27. mai var 
Rudolf Steiners redegjørelser om epidemiers betydning for menneskeheten gjennom tidene.  

I forbindelse med Steineruka var Dialogos ansvarlig for informasjonsarbeidet, samt to 
arrangementer; ett på Litteraturhuset: «Et virus på avveie» med innledning ved lege Anette 
Bender og Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, og én utflukt til den biodynamiske 
Bergsmyrene gård på Hurum. Dialogos var også delaktig i Hurumseminaret. 

Foreningen Dialogos har i 2020 hatt en liten vekst i medlemstallet, med 97 individuelle 
medlemmer og 25 støttemedlemmer. Dialogos har 6 partnere.  

 Det er avholdt ni styremøter. I løpet av høsten skjedde et lederskifte. Arne Øgaard ble 
konstituert styreleder fra oktober 2020. Erle Skaar fortsatte som ordinært styremedlem. Styret 
har gjennom året hatt et studiearbeid om reinkarnasjon og karma.  

 Det daglige arbeidet blir utført av Sissel Jenseth i en 75 % stilling fordelt mellom 
Dialogos’ kjerneaktiviteter (25 %), fellesutgivelsen Mennesket (10 %), og arbeid for bladet 
LandsByLiv (40 %) som Dialogos utgir på vegne av Sosialterapeutisk Forbund.  

 
Arne Øgaard, konstituert styreleder foreningen Dialogos 
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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. 

 
Nyhetsdryss, «minisnutt» og AntroPost 
 

Nyhetsformidlingen har som oppgave å speile det 
som foregår i nyhetsbildet som er relevant for 
bevegelsen – det gjelder både positive og negative 
saker; å vite hvilke debatter som foregår, også 
kritiske innlegg, slik at det gis mulighet for saklige 
tilsvar når det kreves. Like viktig er å gjøre de ulike 
arbeidsfeltene og virksomhetene innen bevegelsen 
mer synlig overfor hverandre. 

 

 
 
Nyhetsdryss: I 2020 ble det sendt ut 38 Nyhetsdryss til 450 mottakere. Nyhetene utgjorde til 
sammen 226 A4-sider. Nyhetsdyss gir også oversikt over de ulike arrangementer og aktivi-
tetene. E-postnyhetsbrevet kommer ut hver søndag bortsett fra de helgene AntroPost kommer 
ut. Nyhetsdyss sendes til aktive og interesserte innen bevegelsen samt virksomheter som 
skoler, gårder, camphill-landsbyer, antroposofiske leger m fl. 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. Les mer om nyhetstjenesten til Dialogos: https://dialogos.no/nyhetsbrev  
 

 

 
 

Phillips minisnutt. I mange av Nyhetsdryssene bidrar Phillip 
Nortvedt med en tidsaktuell kommentar – en såkalt Mini-
snutt.  
I 2020 var det en «snutt» med i 30 av Nyhetsdryssene. 
Minisnuttene samles årlig i et eget dokument som legges på 
nettet, se: https://www.dialogos.no/phillips-minisnutt/  

 
AntroPost er et e-nyhetsbrev som sendes ut per e-post cirka 
en gang per måned til ca 3300 mottakere innen bevegelsen, 
blant dem steinerskolelærere, foreldre, steinerbarnehager med 
flere. AntroPost startet opp i 2006, og nyhetsbrevet er formet 
som en tosidig A4-pdf. Se https://www.dialogos.no/antropost.  
I 2020 kom det ut 9 utgaver av AntroPost. Antroposofisk 
selskap i Norge er utgiver, og redaktør er Sissel Jenseth i 
Dialogos. Utgivelsen for 2020 er samlet i en pdf-fil: 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/AntroPost-2020.pdf  
 

 

 
 
 

 
Stefano Gasperi. 

Et intervju med Stefano Gasperi, lege og generalsekretær i 
Antroposofisk selskap i Italia, angående korona-pandemien ble 
oversatt fra italiensk 30.4.: «Menneskets verdighet er ukrenkelig. 
Menneskenes verdighet kommer foran det å skulle forsvare livet 
for enhver pris. Denne pandemien har synliggjort det største 
tabuet i den moderne sivilisasjonen – det som det er forbudt å 
snakke om – nemlig døden. Helt plutselig har menneskene fått 
avdekket sin skjørhet og avmakt overfor dødens vesen. 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Intervju-Stefano-Gasperi-om-Corvid-19-i-Italia.pdf 



 

 

 

 
Årsberetning DIALOGOS 2020, www.dialogos.no 

 

 	
5 

 

Fellesutgivelsen Mennesket 
 

Tidsskriftet Mennesket ble utgitt for tredje 
gang i 2020. Utgivelsen er et samarbeid 
mellom tidsskriftene Antroposofi i Norge, 
LandsByLiv og Libra. Fellesutgivelsen er  
på 68 sider og har et opplag på 3 500 eks. 
hvorav 1000 av disse er frie eksemplarer  
for utdeling i forkant og under Steineruka. 
https://www.dialogos.no/mennesket 
Redaktør for Mennesket er Sissel Jenseth, 
og redaksjonen består av representanter fra 
de tre redaksjonene. Alle utgiverne bidrar 
økonomisk til å dekke utgiftene. Bladet har 
også støtteannonser, og det fikk økonomisk 
støtte fra Rudolf Steinerstiftelsen. Enkelt-
artikler fra alle de tre utgavene er lagt på 
nett, se 2020-artikler her: https://www.dialogos.no/mennesket-2020/  
 

 

 
 

 

Pressetalsperson i Dialogos 
 

Dialogos anser det som viktig å kunne bidra i det offentlige ordskiftet med åpen kommunika-
sjon, enten det gjelder kommentarer, tema knyttet til våre partnere eller antroposofi generelt.  
Arne Øgaard er Dialogos’ skribent og pressetalsmann. Innenfor bevegelsen har han ulike roller; 
som steinerskolelærer, redaktør Pengevirke/Cultura Bank, Rudolf Steinerstiftelsen og bok-
utgivelser. I 2020 hadde Arne 15 innlegg i media som ble gjengitt i Nyhetsdryss. En ny bok, 
Antroposofi for skeptikere, er under ferdiggjøring og kommer på Vidarforlaget på nyåret. 
 
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 samarbeidspartnere, aktuelle nettverk samt utdanning https://www.dialogos.no/utdanning/. Her er 
også en oversikt over aktuelle tidsskrift, forlag, bokhandel, etisk bank m fl. På undersiden 
https://www.dialogos.no/tema henviser vi til aktuelle bøker, en rekke artikler, videoer, for ulike tema og 
aktiviteter som foregår innen bevegelsen.  
 

              
 

 

                        

Saker fra FB https://www.facebook.com/dialogos.no 

På facebooksiden dialogos.no legges det ut 1-3 
nyhetssaker i uken. I 2020 ble det lagt ut 60 saker. 
https://www.facebook.com/dialogos.no 
Dialogos drifter også facebooksiden Rådhusplassen – 
antroposofi i praksis som vi har valgt å opprettholde 
etter den ble etablert 2011.  
https://www.facebook.com/Radhusplassen.Antroposofi.i.praksis 
 

Dialogos-kalenderen gir oversikt over de fleste 
arrangementene innen bevegelsen.  
I 2020 ble det redegjort for i alt 158 arrangementer, 
omtrent det samme som i 2019, men av disse ble 55 
arrangementer avlyst eller utsatt grunnet korona- 
restriksjoner. Det var størst aktivitet i jan, feb, mai, juni, 
aug, sept. Både Steineruka og Hurumseminaret kunne 
gjennomføres. https://www.dialogos.no/kalender/  
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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. Nettsiden henviser til Det almene antroposofiske 
selskapet og Goetheanum i Sveits. Fra 2016 driftes Nordenantroposofi.com av Dialogos.  
 
Sekem Scandinavia er partner i Dialogos, og Dialogos drifter facebooksiden til Sekem 
Scandinavia www.facebook.com/SekemScandinavia. Nettsiden til Sekemscandinavia.com lå tidligere 
under Sekem.com og ble ivaretatt fra Egypt, men det ble for komplisert å følge opp. En  
enklere løsning inntil videre er en enkel underside for Sekem Scandinavia på Dialogos.no. 
https://www.sekemscandinavia.com 

 
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 partner-
møtet, og ulike samarbeid med andre aktører der dette er ønskelig og hensiktsmessig.  
 
 

 

Årsmøte 2020 
Dialogos hadde sitt årsmøte 27. mai. Temadelen fore-
gikk utendørs i hagen i Oscars gt 10, grunnet smitte-
vernhensyn, med følgende tematikk:  
Hvordan forstå koronaviruset? Media og myndighetene 
har gitt oss sine bilder av koronafenomenet, dets art, 
dets omfang og potensielle skadevirkninger. Men hva 
innebærer nedstengningen av samfunnet for det enkelte 
mennesket og virksomhetene? Og hvordan skal vi 
forholde oss til hverandre og arbeide videre i denne 
situasjonen?  
Winfried Walther innledet til samtale. Han tok utgangs-
punkt i Rudolf Steiners redegjørelser om epidemiers 
betydning for menneskeheten gjennom tidene og hva 
som kan være en moderne åndsvitenskapelig tilnærming 
til sykdom. Erle Skaar, ledet den påfølgende samtalen.  
Foto: Elisabeth Agnalt. 

 
 
 

Steineruka 2020 
Steineruka ble arrangert for fjerde året på rad. Den er et samarbeid 
mellom Antroposofisk selskap, Steinerskoleforbundet, Biologisk-
dynamisk Forening, Dialogos, Kristensamfunnet, Sosialterapeutisk 
Forbund, Camphill og Cultura Bank. Koordinator for Steineruka 
var Dag Blakkisrud. Dialogos var ansvarlig for informasjon, og 
Mathias Bolt Lesniak sørget for nettsiden https://steineruka.no.  
Steineruka startet med på Berle 19.9. med en åpningsforestilling 
med eurytmi, språkforming, musikk, presentasjon og bokkafé. Hele 
uka var det «økojakt» i Oslo med Cutura Bank, og på Litteratur-
huset foregikk en rekke arrangementer, se:  
https://litteraturhuset.no/arkiv/steineruka-2020  
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Anette Bender, Christian Anton Smedshaug, Erle Skaar og fra samtalen på Litteraturhuset.  
Foto: Erle Skaar. 
 
Dialogos hadde sitt arrangement på Litteraturhuset 22.9. hadde temaet: Et virus på avveie. 
Covid-19 har satt verden på hodet. Innledning ved Anette Bender, spesialist allmennmedisin, 
og Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse. Søndag 27.9. var det utflukt til Bergsmyrene 
gård på Hurum, biodynamisk drevet siden 1981.  
 
Sosialvitenskapelig nordisk gruppe  
Arne Øgaard, Phillip Nortvedt og Sissel Jenseth fra styret i Dialogos er alle med i Sosial-
vitenskapelig nordisk gruppe som er tilknyttet Den sosialvitenskapelige seksjonen i Goethe-
anum https://sozial.goetheanum.org. På grunn av koronapandemien var det ingen felles møter i 2020.  
 
Hurumseminaret 2020 
Hurumseminaret – Spirituell naturforståelse ble arrangert 24. oktober med følgende bidrag: 
Hans Kolstad: Naturen og kristendommen. Josefin Winther: Det viktigste vi kan lære barna 
våre er håp. Trond Skaftnesmo: Alt vi ikke får snakke om. Ansvarlig for seminaret er en krets 
bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel Jenseth. 
Arrangementet foregikk i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua. 
Dialogos bidro med informasjon, brosjyre, nettside og administrasjon av seminaret.  
https://www.dialogos.no/hurumseminaret/  Dette var siste året med et slikt samarbeid fra Dialogos’ side. 
 
Partnermøte i Dialogos 
Erik Greger Marstrander innledet til samtale på partnermøtet 12. februar som tok opp noen 
viktige trekk ved vår tid. Se artikkelen «Steinerskolen i de neste hundre år», Steinerbladet 3-19. 
https://steinerbladet.no/article/steinerpedagogikken-i-de-neste-hundre-aarene-2  «Samtidig med en gradvis oppløsning av 
samfunnets kollektive etniske, religiøse og tradisjonelle rammer legges det indirekte opp til en 
individualisme som i liten grad er båret av metode, innhold og hensikt i forhold til enkelt-
menneske, skole og samfunn. Det er den store oppgaven vi alle står ovenfor, både i antropo- 
sofiske virksomheter og ellers i samfunnet. Hvordan bør man arbeide i et langsiktig 
perspektiv?» Erik Greger Marstrander, er pensjonert steinerskolelærer og har tatt initiativ til 
Seniorklubben, et samtaleforum for steinerskolelærere som har avsluttet sin yrkeskarriere.      
 
Andre møter 
Styret i Dialogos hadde møte med arbeidsledelsen i Antroposofisk selskap 10. desember. 
Antropsofisk selskap er partner i Dialogos, og Dialogos leier møtelokale i selskapets lokaler. 
Selskapet samarbeider med Dialogos om tidsskriftet Mennesket, Steineruka, AntroPost og 
Dialogos.no/kalender.  
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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 2020; LandsByLiv 48 og 49 samt fellesutgivelsen «Mennesket». 
 
Tidsskriftet LandsByLiv  
I 2020 var det tre utgivelse av LandsByLiv, hvorav den ene inngikk i fellesutgivelsen 
Mennesket 2020. Alle bladene ligger på nettet og kan leses der: http://sosialterapi.no/landsbyliv 
Redaksjonen i LandsByLiv har bestått av Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.  
 
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 14. 
 
Nettsiden sosialterapi.no 
Dialogos er ansvarlig for driften av nettsiden til Sosialterapeutisk Forbund https://sosialterapi.no  
som er en del av prosjektarbeidet med LandsByLiv. 
 

 
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.  
 

 

Bok 
Det har pågått et arbeid for å oversette og 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.  
Boken utkommer på Antropos Forlag på nyåret 2021.  
https://www.dialogos.no/nordisk-arv-Bernard-Lievegoed/  

 

 
Studietur 
En studietur til Tyskland 15.-22. juni ble avlyst grunnet koronapandemien. Arr.: Vår nordiske 
arv/Dialogos ved Sissel Jenseth. 
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Partnere, medlemmer og medarbeidere 2020 
 
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, våre partnere, som også bidrar økonomisk. 

  
Medlemmer 
I 2020 hadde foreningen Dialogos 

97 individuelle betalende medlemmer (90 i 2019) 
25 støttemedlemmer/virksomheter (20 i 2019) 

Medlemskontingent for individuelle medlemmer i foreningen Dialogos har vært 300 kr i 2020. 
For støttemedlemmer/virksomheter er kontingenten 1500 kr (men noen betaler en lavere sum).  
 
Partnere i Dialogos 2020   
 

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 35 % stilling 
for Dialogos (inklusive arbeidet som redaktør for fellesutgivelsen Mennesket), og 40 % stilling 
for bladet LandsByLiv på vegne av Sosialterapeutisk Forbund gjennom Dialogos.  
Administrasjonen i Dialogos hadde i tillegg engasjert følgende personer i 2020: 
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 og øvrige styremedlemmer.  
 
Erle Skaar var styreleder i den første delen av valgperioden, men meddelte 17. september at 
hun trakk seg som styreleder, men ønsket å fortsette som ordinært styremedlem. Valgkomiteen 
ble forespurt om det var nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å velge ny styre-
leder. De foreslo at styret kunne konstituere en styreleder fram til neste årsmøtet i stedet. På 
styremøtet 27. oktober takket valgkomiteen og styret Erle Skaar for innsatsen som styreleder, 
og styret vedtok å konstituere styremedlem Arne Øgaard som styreleder til årsmøtet i 2021. 
 
Styret i Dialogos har i 2020 bestått av følgende personer: 
Arne Øgaard (konstituert styreleder siden oktober 2020, styremedlem fra 2018, varamedlem fra 
2016). Steinerskolelærer på Steinerskolen i Moss. Han var med og startet Cultura bank og er 
redaktør av bladet Pengevirke. Styreleder i Rudolf Steinerstiftelsen. Som skribent forsøker han 
aktivt å spre budskapet gjennom media og har gitt ut flere bøker om antroposofiske tema.  
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Erle Skaar (styreleder fra 2018 til oktober 2020, styremedlem fra 2015 og etter oktober 2020, 
varamedlem i 2014). Utdannet steinerpedagog med erfaring fra Steinerskolen i Bergen. 
Arbeider på Rud videregående skole som lærer i norsk og engelsk. Hun er tidligere aktiv i 
tidsskriftet Cogito. Ansvarlig for teateroppsetningen Det Norske Selskab.  
Sissel Jenseth (styremedlem fra 2009). Hun 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. 
Marianne Leisner (styremedlem siden 2020). 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). Han 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 håndverks-
lærer i Steinerskolen og Steinerhøyskolen. Arbeider som pedagogisk rådgiver i Steinerskolef-
orbundet. 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, og  
som kan gjenvelges: 
Dag Blakkisrud (fra 2015), Tøyen Teksteverksted, tidligere daglig leder Biologisk-dynamisk 
Forening, og kunstsamlingen i Telenor.  
Regine Andersen (fra 2020), tidligere styreleder/styremedlem i Dialogos (2009-2019). Regine 
er samfunnsviter, forskningsdirektør Fritjof Nansens institutt. 
Henrikke Mørck (fra 2017), kommunikasjonsrådgiver i Steinerskoleforbundet. 
 

Styrets årsberetning  
 

Det er gjennomført 9 styremøter i Dialogos i 2020. Årsmøtet ble avholdt 27. mai 2020.  
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 hoved-
adresse. Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har 
vært godt. Styret (inkl vara) har i 2020 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. 

 
 

 



 

 

 

 
Årsberetning DIALOGOS 2020, www.dialogos.no 

 

 	
11 

Finansiering og økonomisk situasjon 
  
Inntektsgrunnlaget 2020 
 

Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, støttemedlemmer, gaver, fond 
og prosjektmidler. Den totale inntekten for 2020 var 665 850 kroner.  
 

Partnere 97 500 kr      
Enkeltmedlemmer  36 500 kr  
Støttemedlemmer 29 550 kr  
Gaver 13 300 kr  
LandsByLiv (prosjekt tidsskriftutgivelse) 330 000 kr  
Arrangementer (Steineruka, Hurumseminar) 4 000 kr  
Fellesutgivelsen «Mennesket» 2020  155 000 kr 
Andre inntekter 0 kr 
Inntekter totalt  665 850 kr 

  
Lønns- og driftskostnader 2020 
 

Driftsutgiftene for 2020 var totalt på 624 280 kroner, hvorav lønnsutgiftene utgjorde 
mesteparten: 478 850 kroner. Andre driftsutgifter utover dette: 145 430 kroner.  
 
Bladet LandsByLiv driftes og administreres av Dialogos som et eget prosjekt på vegne av 
Sosialterapeutisk Forbund, se side 14.  
Honorar og lønninger til produksjonen 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 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 overskudd for Dialogos på 41 570 kr.  
 
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og 
finansielle posisjon ved årets slutt i 2020, som gir et godt grunnlag for videre drift.  
Overskuddet tilføres Dialogos’ egenkapital.  
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BALANSE  
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V E D L E G G: 
  
Prosjektregnskap for tidsskriftet LandsByLiv   

 

Resultatregnskap Landsbyliv 2020  
Oscars gt. 10, 0352 Oslo 

  

Driftsinntekter Noter 
Regnskap 

2020 
Regnskap 

  2019 
Abonnementer  144 580 157 765 
Annonser/støtteannonser  0 0 
Sosialterapeutisk Forbund  400 000 400 000 
Sum inntekter  544 580 557 765 
    
Lønnskostnader    
Lønn, feriepenger   117 859 115 085 
Arbeidsgiveravgift  16 618  16 221 
Andre honorarer  0 0 
Andre personalkostnader  3 522 4 026 
Sum lønnskostnader 2 137 999 135 332 
  

  

Driftskostnader    
Regnskapshonorar  9 312 7 188 
Koordinering/adm. Dialogos 1 330 000 287 000 
Kontorhold, data, internett  490 665 
Trykking m.v. Landsbyliv  63 466 60 665 
Felles tidsskr. Mennesket  40 000 40 000 
Interne møter  0 935 
Porto  18 068 13 942 
Reisekostnader  6 336 9 794 
Gebyrer, gaver, diverse  416 1 870 
Sum driftskostnader  468 088  422 059 
Resultat overskudd (+) underskudd (-)  - 61 507 + 374 

 
Balanse LBL 2020   Balanse LBL 2019  
Eiendeler:     Eiendeler:   
Bankinnskudd 92 197  Bankinnskudd 153 704 
Sum eiendeler 92 197  Sum eiendeler 153 704 

     
Egenkapital og gjeld:   Egenkapital og gjeld:  
Skyldig feriepenger  12 671  Skyldig feriepenger 12 262 
Skyldig off. avgifter 6 764  Skyldig off. avgifter 7 283 
Forskudd fra SF for utgivelse: 72 762  Egenkapital 134 159 
Sum egenkapital og gjeld: 92 197  Sum egenkapital og gjeld: 153 704 

 
 

  Noter LandsByLiv regnskap:    
1 Intern overføring til Dialogos for arbeidet med tidsskriftet. 
2 Lønn LBL gjelder all lønn og avgift til Kaja Jenseth og Jon A. Jenseth. 
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Revisors beretning for regnskapsåret 2020 
 
 

         




