DELTAKELSE HURUMSEMINARET
Hurumseminaret har som mål er å belyse menneskets forhold til naturen ut fra
et spirituelt perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon
hvor ulike erkjennelsesmetoder og tilnærminger blir diskutert.
PRIS FOR DELTAKELSE
Deltakelse lørdag 24. oktober: 550 kr + varm lunsj 185 kr
Yngre mennesker under 28 år: 150 kr per dag + varm lunsj 185 kr
Varm lunsj og servering kveld (200 kr) må bestilles ved påmelding.
Beløpet for deltakelse og servering betales på forhånd til Hurumseminarets konto:
1254.62.61369. Det er også mulig å betale kontant i døren.
PÅMELDING
Påmeldingsfrist er 20. oktober. Vi ønsker at du benytter påmeldingsskjemaet:
https://www.dialogos.no/hurumseminaret-deltakelse
Påmelding kan også gjøre til: til Sissel Jenseth, m 975 63 875, post@dialogos.no
Oppgi: Navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefon og om du skal ha lunsj og
delta på hyggelig sammenkomst etter seminaret. Påmeldingen er bindende.

HURUMSEMINARET – spirituell naturforståelse
Lørdag 24. oktober 2020
Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Klokkarstua, HURUM

PROGRAM

ANKOMST
Ankomst med bil. Fra Oslo: 50 min via Oslofjordtunnelen / 60 min via Asker og rv
23. Fra Nesodden, Asker og Drammen: ca 30 min.
Ankomst 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. Dette fordrer at man blir hentet
på Røyken stasjon (ligger 22 km fra Hovtun). Hurumseminaret kan bistå med henting
HVIS vi får beskjed ved påmelding OG at dette bekreftes ankomstdagen med en SMS
til m 975 63 875.

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

10.30
11.00
11.15
11.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30

Registrering, kaffe/te + frukt
Velkommen – et kort tilbakeblikk på tidligere seminarer
Kunstnerisk opptakt
Hans Kolstad: Naturen og kristendommen
Varm lunsj (må bestilles ved påmelding)
Sang Brit Karin Wetteland i Hurum middelalderkirke (like ved)
Josefin Winther: Det viktigste vi kan lære barna våre er håp
Spørsmål og samtale
Pause med enkel servering
Trond Skaftnesmo: - Alt vi ikke får snakke om. Om «konspirasjonsteorier» og
fakta mainstream-media ikke vil omtale.
18.00 Fremblikk – tanker om neste års seminar (2021)
18.30 SLUTT
19.00 Hyggelig sammenkomst for de som ønsker i kaféen på Hovtun
(200,- inkl varm servering) – HUSK å gi beskjed ved påmelding

www.hurumseminaret.no

Hovedforedragene HURUMSEMINARET 2020
HANS KOLSTAD:

TROND SKAFTNESMO:

Naturen og kristendommen

Alt vi ikke får snakke om. Om «konspirasjonsteorier» og fakta
mainstream-media ikke vil omtale.

I den tradisjonelle kirken har naturen opp gjennom tidene ikke spilt noen viktig rolle.
Dette er forbausende utfra den sentrale plassen naturbilder og lignelser har i evangeliene.
Her knyttes naturen og mennesket tett sammen. Hva vil det si å være en del av naturen i
et kristent perspektiv? Hvordan forstå naturen ut fra et fornyet syn på kristendommen
belyse naturens egenverdi og eksistens? På hvilken måte kan kristendommen legge et
grunnlag for en praktisk tilnærming til å løse problemene mennesket og naturen står
overfor i dag? Foredraget baserer seg på et historisk syn på kristendommens utvikling og
en analytisk tilnærming til kristendommens kilder der naturens forankring i det kristnespirituelle vektlegges i forlengelsen av en linje som går fra Frans av Assisi og frem til det
20. århundrets tenkere som blant annet Rudolf Steiner og Teilhard de Chardin.
Hans Kolstad (1952) er norsk filosof med bakgrunn i europeisk kontinentalfilosofi og 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.

JOSEFIN WINTHER:

Det viktigste vi kan lære barna våre er håp
Rommet i og rundt barn som vokser opp i dag invaderes fra mange kanter. Barna blir
tidlig behandlet som små voksne, og det forventes at de skal være delaktige og orienterte
om samfunnets mange fasetter. Det viktigste vi kan lære barna, er håp. Det er den
sterkeste menneskelige kraften vi har, og den kan også bli til handlingskraft seinere i
livet. Men først må kraften vekkes og få vokse seg stor og sterk. Det lille barnet skal ut i
en verden som er så oppstykket at selv voksne sliter med å orientere seg i den. For at
barna skal bli rustet for dette, må vi verne om en tid som er unik i sin rikdom av muligheter til å skape en kjærlighetsfull nærhet til jorden, plantene, dyrene og til oss selv.
Foredraget er et forsøk på å tematisere vår tids største utfordring; fremmedgjøring.
Dagens konvensjonelle barndom er i realiteten en dyrkning av fremmedgjøring, og mange
av utfordringene vi står overfor som samfunn er et resultat av at vi som individer ikke har
en opplevelse av forbindelsen vi står i.
Josefin Winther (1986) er lærer ved Steinerskolen på Skjold, Helsepedagogisk videregående skole, siden 2005. Hun tar for tiden master ved Steinerhøyskolen. Josefin er også en kjent sanger og låtskriver fra Bergen. Hun er
en aktiv skribent og skriver om vårt samfunn, utdanning, skole, oppvekst,
ungdommers forskjellige utfordringer og bare eksistens generelt.

Har vi endelig Orwells 1984 i sikte? Ytringsfriheten er en universell menneskerett,
fastsatt i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. I artikkel 19 heter det:
«Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde
meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer
gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.» – Ytringsfriheten gjelder ikke kun for meninger som er «politisk korrekte» eller for opplysninger som er «faktasjekket» og godkjent av myndigheter eller hovedstrømsmedier. Den gjelder også for ukorrekte meninger og påstått «falske fakta».
Og slik vil det vel være inntil vi er blitt velsignet med et Sannhetsministerium
som kan avgjøre hva som er falskt. Er det dit vi er på vei? Når det kommer til
kontroversielle emner, som f.eks. vaksiner og 911, er det imidlertid mange som er
villig til å sensurere samtalen – både på internett og i andre medier.
Så, hva skjer? Blir ytringsfriheten et privilegium bare for dem som har «korrekte
meninger»?
Trond Skaftnesmo (1959), faglærer Steinerskolen i Haugesund,
naturforvalter fra NMBU og hovedfag i filosof fra UiO. Leder ved
Institutt for Steinerpedagogikk i Oslo 2003-2007. Har utgitt en rekke
bøker, bl a Frihetens biologi, Bevissthet og hjerne, Evolusjonens kilder.

LES ARTIKLER FRA FOREDRAGSHOLDERNE: 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 forståelse 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.

