
 
 
 
DELTAKELSE HURUMSEMINARET 
For påmelding gå til: www.hurumseminaret.no 
 
PRIS OG PÅMELDING 
Pris: 550 kr for seminaret inkl pauser. Yngre mennesker under 28 år: 150 kr. 
Beløpet betales til Hurumseminarets konto: 1254.62.61369 eller kontant i døren. 
Varm lunsj: 150 kr. Må bestilles ved påmelding. 
 
Påmelding innen 6. oktober til Sissel Jenseth, m 975 63 875, post@dialogos.no  
Oppgi: Navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefon. 
Benytt gjerne skjemaet på nettsiden www.hurumseminaret.no. Påmeldingen er bindende. 
 
GI BESKJED HVA SOM ER AKTUELT 
- Ønsker varm lunsj (kr 150) i kafeen på Hovtun 
- Ønsker å delta på hyggelig samvær (150 kr) etterpå i kafeen på Hovtun 
- Deltakeravgift 550 kr betales på forhånd til konto: 1254.62.61369 
- Jeg betaler deltakeravgiften kontant ved ankomst 
- Er under 28 år og betaler kun 150 kr i deltakeravgift 
- Jeg trenger å bli hentet på Røyken stasjon kl. 09.58.  
 
 
ANKOMST OG OVERNATTING 
 
Reise med bil. Fra Oslo: 50 min via Oslofjordtunnelen / 60 min via Asker og rv 23. 
Fra Nesodden, Asker og Drammen: ca 30 min. 
 

Reise med tog. Oslo-Røyken (Spikkestadtoget (L1). Det raskeste er å ta et ordinært 
tog til Asker og bytte til Spikkestadtoget der. Spikkestadtoget går kl 9.46 fra Asker 
stasjon (spor 4) med ankomst Røyken stasjon kl 9.58. Det er mulig å bli hentet på 
Røyken stasjon (kl 9.58) hvis du har gitt beskjed om dette ved påmelding.  
 
Overnatting. Holmsbu Bad og Fjordhotell (13 minutter unna med bil)  
eller i Asker og Drammen (ca 30 min med bil).  
 
 

 

Kulturhuset Hovtun ligger på Klokkarstua,  
like ved Hurum kirke, langs rv 289. 
 

 
 
 

 
 
 

HURUMSEMINARET – spirituell naturforståelse 
Lørdag 13. oktober 2018 kl 11.00 – 19.00 

Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Klokkarstua, HURUM 
 

PROGRAM   
10.30    Registrering, kaffe/te + frukt  
11.00    Velkommen – et kort tilbakeblikk på fjorårets seminar.  
11.15    Musikk ved Ketil Ege 
11.30    Otto Krog: Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling? 
13.00    Varm lunsj (må bestilles ved påmelding)  
14.00    Hans Kolstad: Hva betyr spirituell naturforståelse? 
15.30    Pause – med ulike tilbud: Skogsvandring på sti. Kulturlandskapet rundt Hovtun. 

Utstilling. Samtale med foredragsholdere. 
16.15    Musikk ved Ketil Ege 
16.30    Karina Skilbrei: Har solen bevissthet? – Et blikk på naturfenomenene i spennet 

mellom naturvitenskap og kunst. 
17.15    Pause, enkel servering  
17.35    Are Thoresen: Hva vil det si å oppleve naturen spirituelt? Erfaringer fra 

oppvekst og voksen alder.  
18.20    Musikk ved Ketil Ege  
18.30    Fremblikk – tanker om neste års seminar (2019) 
19.00    SLUTT   
 

19.00   Hyggelig sammenkomst etter seminaret i kaféen Hovtun (150,- inkl servering) 
 

www.hurumseminaret.no 
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HANS KOLSTAD: 
 

Hva betyr spirituell naturforståelse? 
 

Hva er erkjennelse? Hva vil det si å erkjenne noe? Finnes det bare én type erkjen-
nelse eller flere typer? Og hva er kriteriene som i hvert tilfelle gjør erkjennelsen 
objektiv? I lys av disse perspektivene drøfter foredraget hva spirituell naturfor-
ståelse betyr. Det fokuserer på følgende spørsmål: Hva vil det si å erkjenne natur-
en spirituelt i motsetning til materielt? Kan naturen erkjennes bare gjennom den 
ene forståelsesformen og ikke også den andre? Hva er garantien for at en spirituell 
forståelse av naturen er objektiv? Finnes det overhodet et slikt kriterium, eller gis 
det ingen spirituell naturforståelse annet enn i form av misforståelse eller tro? 
 
Hans Kolstad (f 1952) er norsk filosof og statsstipendiat med bakgrunn i europeisk konti-
nentalfilosofi. Han er utdannet i Frankrike og Norge og er dr.philos. fra Universitetet i Oslo 
i filosofi (1996). Har utgitt mer enn 25 bøker om forskjellige filosofiske og humanistiske 
emner og er bl a tilknyttet Steinerhøyskolen i Oslo. I Norge er han redaktør for den første 
norske utgaven av Platons samlede verker (9 bind, 1999‑2008, Vidarforlaget). 
 
OTTO KROG: 
 

Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling? 
 

Dette er del II av foredraget fra fjorårets Hurumseminar.  
Adskillelse og fremmedgjøring i forhold til naturen og åndsverdenen var i sin tid 
nødvendig for at mennesket skulle komme til en indre frihet og kunne utvikle et 
autonomt jeg. Men lar vi denne adskillelsen fortsette, vil det ende med tragedie og 
avvikling. Da hindrer vi en ny, oppadstigende utvikling – der et sosialt jeg, utfra  
fri vilje og eget ansvar, kan virke inn i verden. Hvordan kommer vi ut av denne 
nedadgående situasjonen? Mennesket må i frihet gjenopprette forbindelsen med 
høyere vesener og tenkningens kosmiske karakter for også å gjenåpne adgangen til 
naturens vesensfylde som jo er kosmisk i sin urgrunn. Har hvert enkelt menneske et 
ansvar for å finne den nye veien? Og hvordan finner vi retningen? Handler det i det 
store og hele om et nytt, stort sivilisasjonsprosjekt?   
 
Otto Krog (født 1936 i Bergen). Utdannet først som skogtekniker og senere som spesialist i 
konstruksjonsteknikk ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim. Har også arbeidet seks år som 
folkehøyskolelærer ved Fosen og to og et halvt som medarbeider i Camphill (Norge). Livslang interesse 
for og deltakelse i antroposofisk aktiviteter med særlig fokus på esoterikk og filosofi. 
 
KARINA SKILBREI:  
 

Har solen bevissthet?  
Et blikk på naturfenomenene i spennet mellom naturvitenskap og kunst. 
 

Det naturvitenskapelige paradigmet, filosofisk materialisme, oppfatter fenomenene 
som grunnleggende sett mekaniske, kjemisk sammensatte enheter. Fenomenenes   
 

livløse side kan kun oppfattes ved intellektet; ved å plukke tingene fra hverandre 
og betrakte dem fra avstand. Et vesen kan ikke erfares på denne måten. For å 
erfare et vesen, kreves fullstendig identifikasjon med det andre som levende enhet. 
For å komme ut av materialismens begrensende verdensbilde, må tilnærmingen til 
fenomenene få en annen karakter. På hvilken måte kan en kunstnerisk innlevelse 
være til hjelp? 

 
Karina Skilbrei (f 1981) har MA i filosofi fra UiB (2008), videreutdanning i pedagogisk 
billedkunstfag fra Steinerhøyskolen i Oslo (2010) og BA i kunsthistorie fra UiB (2016). 
Hun arbeider som billedkunstner, illustratør og kunstlærer. 
 
ARE THORESEN: 

 

Hva vil det si å oppleve naturen spirituelt? Erfaringer fra oppvekst og  
voksen alder.  

 

Foredraget vil omhandle et menneskes opplevelse av naturen. Dette mennesket 
hadde fra barnsben av en nær kontakt med trær og dyr og insekter. Ved 21 år 
skjedde det en rekapitulert innvielse i Natura hvor en kommunikasjon ble mulig 
med naturvesenene. Senere lærte han pulsdiagnose som ytterligere forsterket 
kommunikasjonen med alle levende vesener. Nå vil han fortelle om dette. 

 
Are Simeon Thoresen (1952). DVM behandling med akupunktur og holistiske metoder. 
Egne alternativ medisin bøker. Han har skrevet en selvbiografisk bok om emnet, med 
tittelen Poppel, som kan kjøpes hos Amazon. 

 
LES ARTIKLER FRA FOREDRAGSHOLDERNE PÅ NETTSIDEN:   

www.hurumseminaret.no 
 

 

OM HURUMSEMINARET   
 

En krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle 
Skaar og Sissel Jenseth har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun tatt 
initiativ til et årlig seminar på Hurum. Målet er å belyse menneskets forhold til 
naturen – sett i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og 
refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en spirituell 
tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både 
naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som 
inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av 
menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk 
utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en 
slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til 
menneskets følgesvenn i jordelivet.  
 

  


