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Invitasjon til Fagdager 2020
Sosialterapeutisk Forbund ønsker velkommen til Fagdager 2020. Fagdagene
er ment som inspirasjon for medarbeidere i antroposofiske virksomheter i
Norge, og ikke minst som en anledning til å knytte og styrke relasjonene
mellom oss, gjennom fordypelse samt meningsfylte og åpne samtaler omkring vårt virke.
Tema i år er kommunikasjon og samtaler i lys av Rudolf Steiners idé om de
fire øverste sanser (hørsel-, språk-, tanke-, og jeg-sans) og kunstneren
Joseph Beuys tanker om at et hvert menneske er en kunstner og hans idé
om «Den sosiale skulptur».

Every human being is an
artist, a freedom being, called
to participate in transforming
and reshaping the conditions,
thinking and structures that
shape and inform our lives.
Joseph Beuys (1921-1986)

GOETHES EVENTYR
Som materiale vil vi arbeide med
Eventyret om den grønne slange og
den skjønne lilje av Goethe. En stor
flod deler virkeligheten i to. Fergemannen kan bare bringe reisende én vei – fra det
åndeliges land til det sanseliges land. Hvordan skal det kunne skapes en varig forbindelse mellom dem? De mange skikkelser, begivenheter og vidunderlige detaljer som trer
fram i eventyret, rommer en verden av kunnskap og visdom. En fordypelse i eventyret
bereder veien for en ny og utvidet forståelse av menneskesjelens mysterier.
–
–
–
–
–
–

Hvor kommer du fra?
Fra kløften hvor gullet bor, svarte Slangen.
Hva er herligere enn gull? spurte Kongen.
Lyset, svarte Slangen.
Hva er mer livgivende enn lys? spurte Kongen.
Samtalen, svarte Slangen.

Fra Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje av Johann Wolfgang von
Goethe. http://www.antropos.no/eventyret-om-den-gronne-slange-og-den-skjonne-lilje.html
Eventyret kan også leses i boken Goethes åndsegenart. Her finnes en tekst av Rudolf
Steiner som forklarer eventyret. http://www.antropos.no/goethes-andsegenart.html
Eventyret kan leses på norsk her: https://sosialterapi.no/wp-content/uploads/Eventyret-Goethe-SF-fagdager-2020.pdf
Eventyret kan leses på tysk her: https://www.kaesebier-berlin.de/Diverse-Quellen/A18d-Goethes-Maerchen

Hvordan skaper vi rom for det nye?
Hvordan tenne en gnist?
Hvordan fanger vi opp hverandres begeistring?
Hvordan bli bevisst på det vi har?
Hvordan er vi synlige for hverandre?
Hvilke konstellasjoner inngår jeg i?
Hvordan inspirere hverandre?
Kan jeg lyse opp veien der du går?
Hvordan kan jeg skape en bærekraftig framtid sammen med andre?

PROGRAM TIRSDAG 13. OKTOBER

KAN JEG LYSE OPP VEIEN DER DU GÅR?
10.00 Velkommen! Bli kjent! Vi åpner fagdagene.

Odd Lindbråten: Joseph Beuys og den sosiale skulptur – et bidrag til forståelse
av varmens vesen.
Frank Schmiemann: Den sosiale kunsten – utvikling av menneskets høyere sanser.
Joseph Beuys forståelse av kunstens oppgave i det sosiale.
12.30 Lunsj
13.30 Bevegelse og sang
14.00 Innlegg til Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje:
Tone Lunde: Motiv fra eventyrets bilder kan vekke stadig aktuelle funderinger og
spørsmål.
Kjell Helge Johansen vil prøve å definere de ulike åndelige og sjelelige kreftene
som er representert i eventyret.
Lisa Holthaus: Kvaliteter ved metallene gull, sølv og kobber.

15.30-18.00 ARBEIDSGRUPPER
Fire av gruppene vil arbeide kunstnerisk og tematisk med scener fra «Eventyret om den grønne slange
og den skjønne lilje». To med en fordypelse av temaet. Arbeidsgruppen slutter kl 18.00.
1) Walter Lobsiger: Dramatisering av de første sce- 5) Odd Lindbråten / Frank Schmiemann: Fordypnene med Fergemannen, Den grønne Slange og Lyk- ning av temaet belyst i de to innledningsforedragene.
temennene. Vi bruker teater, figurteater og musikk.
6) Dag Blakkisrud: Fra lyd til ord og mening.
2) Lisa Holthaus / Helga Brekke: Skyggeteater
Goethes eventyr fastslår at samtalen er det mest
ut ifra scenen med de fire kongene og mannen med verdifulle vi har, og arbeidsgruppen vil bygge på
lampen.
denne forutsetningen. Men hva er egentlig å
samtale? Å snakke sammen? Ha ulike meninger?
3) Tone Lunde: Kreativ scenisk utfoldelse med
Lytte til hverandre? Hva skjer når én snakker og én
figur/marionetter mm. Scene: Den skjønne Liljen
lytter?
med Ternene og Prinsen og Den grønne Slangen.
Hvordan kan vi trene og aktivt forstå og oppleve
egne reaksjoner når vi er i lytterrollen, og samtidig
4) Dag Balavoine: BROEN mellom ung og voksen!
øve evnen til å iaktta egen følelse og tenkning.
Med bilder og tekst fra Goethes eventyr vil vi arVi reagerer ofte etter forutsigbare reaksjonsbeide med følgende: Hvordan veilede overgangen
mønstre. Men når vi oppdager og anerkjenner
fra et liv i skole og familie til et liv som selvstendig slike mønstre i oss, kan vi utvikle samtalens kvalivoksen, for og med mennesker med omsorgsbehov? teter og muligheter. Jeg bygger på Rudolf Steiners
Arbeidsgruppen vil også synge og øve inn et lite
språkøvelser og kaller fenomenet «prosessforståelse»
kor-stykke.
som er knyttet til «jeg-sansen».

19.00 Middag
20.15 Åpen scene: Har du en sang, et dikt, en vits eller annet du ønsker å dele?

PROGRAM ONSDAG 14. OKTOBER

LYSE FOR HVERANDRE

09.00 Vi starter dagen og sjekker inn
Dag Blakkisrud: Høre seg selv og andre – språkforming som
kommunikasjonsverktøy
Inspirasjonsfnugg: «Dette brenner jeg for!»
Kjell Helge Johansen, rektor på Momo Waldorfskole på Heimdal
Ellen Kathrine Nygaard, spesialpedagogisk ansvarlig Rudolf Steinerskolen i Bergen
Christian Wilbers, høyskolelektor Steinerhøyskolen
Henriette Collett, mor til tidligere elev ved Ljabruskolen og nåværende elev
ved Framskolen
Åpen time: Ordet er fritt til å komme med hva du brenner for!
12.00 Lunsj
13.00 Sang og bevegelse
13.30 Arbeidsgrupper
14.30 Plenum: Presentasjon, tilbakeblikk og «innhøsting»
Fagdagene avsluttes kl 16.00

Begge bildene er malt av Runa Evensen Gafni og er fra serien «40 meditative reflections on life».

BIDRAGSYTERE FAGDAGER 2020
Odd Lindbråten (1950). Utdannet billedhugger ved Bildhauerschule am Goetheanum i Sveits. Mangeårig praksis som kursgiver og foredragsholder i billedkunst
og kunsthistorie. Har i alle år arbeidet som selvstendig skapende billedkunstner,
med skulptur, maleri og grafikk, i tillegg til arbeidet på Steinerskolen i Moss og
på Helgeseter. Har bidratt som formgiver ved flere steinerskolebygg. Har vært
med på å bygge opp en fagutdannelse i Billedkunst ved Steinerhøyskolen i Oslo.
Frank Schmiemann. Camphillmedarbeider siden 1990, var i en periode også
leder for sekretariatet i Camphill Landsbystiftelse i Norge. Utvikling av den
sosiale kunsten for å skape mulighet for nye sosiale samlivsformer, har alltid
vært et viktig tema for meg, og det brakte meg «skjebnemessig» til en liten
Camphill landsby i Trøndelag, Jøssåsen.
Cornelius Evensen. Medarbeider i Vidaråsen landsby. Som
steinerskoleelev og fra en familie der kunsten er en naturlig
del av livet, har jeg gleden av å ha samlet en rik bukett av inntrykk fra musenes
store verden. Deltagelse i kor som Lübecher Knabenkantorei og Trondheim
Kammerkor. Ett år på Toneheim Folkehøgskole i Hamar og ett i Gardemusikken i
Oslo. Gjennom studiet av eurytmi og som begeistret danser ser jeg mange muligheter til å feire musikkens mange fasetter. Et liv i Camphillfellesskapet på
Vidaråsen gir muligheter til å gripe livets utvikling. Hvordan kan vi på en kreativ måte forsøke å
gi rom for møtet med de store og små hemmeligheter vi alle kjenner til.
Tone R. Lunde (1950). Utdannet steinerpedagog ved Rudolf Steiner seminaret i
Järna. Eurytmiutdannelse og helseeurytmi også i Järna. Klasselærer ved Rudolf
Steinerskolen i Bergen og på Nøtterøy. En periode medarbeider på Rostadheimen og Helgeseter. Mangeårig medarbeider ved Helsepedagogisk Steinerskole
på Skjold. Kursholder på WISS Seminar (Waldorf International Summer School)
og Pro Sem. Er begeistret amatør for figurteater og dukketeater. Billedrikdommen i eventyrene er som en utømmelig kilde til å være skapende og leve og
leke med visdommen.
Kjell Helge Johansen. Rektor Momo Waldorfskole på Heimdal, rettet mot elever med store ressursbehov i hverdagen. Skolen har håndverkspedagogikk som
profil. Steinerpedagog med Master of Education Steinerhøyskolen, med masteroppgaven: Salutogenese og Resiliens i pedagogisk praksis. Utdannet i musikkvitenskap ved NTNU. Barnevernspedagog fra Høyskolen i Volda. Utdanning og erfaring fra praktiske kunstfag i jern, tre, metall og tekstil. Hovedoppgaven for en
lærer i dag er av religiøs karakter: «Lære ungdommen å tro på et liv før døden.»
Lisa Holthaus, født og oppvokst i Ruhrgebiet, Tysklands største område for
gruvedrift og stålindustri. Utdannelse til finmekaniker og maskinbygger i
Verkstad for edel finmekanik, og utdannet eurytmist ved Den norske eurytmihøyskole. Arbeider som lærer på Ljabruskolen siden 2016.
Walter Lobsiger (1954). Utdannet møbelsnekker, sykepleier
og Waldorflærer i Sveits. Etter flytting til Norge i 2007 verkstedsleder på
Vidaråsen i 12 år. Nå «altmuligmann» på Vidaråsen og student på Nydalen
Kunstskole i Oslo på deltid siden 2019. Nå er hovedfokus form og farge for å
synliggjøre de indre bildene. Det inspirerer meg veldig. Jeg er glad i et aktivt
kulturliv med teater, modellering, maling og korsang.

Helga Brekke. Utdannet steinerskolelærer og har arbeidet som klasselærer på
Ljabruskolen (tidligere Helsepedagogisk Steinerskole i Oslo) siden 1996. Jeg utdanner meg for tiden innen Kirofonetikk (en terapiform som bruker språklydenes
og berøringens helbredende kraft). Er aktiv innen klangfullt friluftsliv, og har
stor interesse for vakre nyttevekster og hagebruk.
Dag Balavoine. Bor på Vallersund Gård og er en av lederne i
Camphilllandsbyen og på Framskolen som et folkehøyskolelignende tilbud til
unge voksne med utviklingshemming. Har arbeidet som sosialterapeut med
unge og voksne med utviklingshemming samt mennesker med støttebehov siden
1979. Studert teologi og har master i pedagogikk. Min hjertesak er «godt miljø». Erfaringen fra å bygge opp et trivelig miljø på Vallersund Gård, gir innsikt
i hvor viktig dette er; et godt, sunt og miljøvennlig ytre fysiske bomiljø, og et
faglig, sosialt og kulturelt miljø dannet ut fra et spirituelt menneskebilde og verdensanskuelse.
Dag Blakkisrud (1963). Utdannet eurytmist og språkformer ved den Norske
Eurytmihøyskole og Goetheanum. Cand. mag. i historie og kunstfag fra Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeider som forfatter og frilans prosjektarbeider i Tøyen
Tekstverksted. Kan mennesket tenke og oppleve mer enn det språket og ordene
setter grenser for? Hvor er overgangen mellom det som kan forklares og det
som ikke kan forklares? Når sanser vi? Og hva er oversanselig? Etter mange
års strev, føler jeg meg litt nærmere en opplevelse av hva Rudolf Steiners språkøvelser kan
være – en opplevelse jeg gjerne deler med andre.

BIDRAG INSPIRASJONSFNUGG:
Henriette Collett

Christian Wilbers

Ellen Catrine Nygaard

Kjell Helge Johansen

FASILITERING OG ORGANISASJON
Fagdager 2020 er organisert av Runa Evensen, Tone Lunde og Tinken Laurantzon (koordinator).
Runa Evensen Gafni (1979). Utdannet billedkunstner med mange års erfaring
med den sosiale kunsten i sosialterapeutiske virksomheter. Bor og jobber i
Vidaråsen landsby og er en kreativ medskaper på landsbylivets mange
utviklingsarenaer. Har de siste årene vært ansvarlig for Unge Voksne Huset der
hverdagen belyses og inspireres av spørsmål som identitet, ansvar og frihet i
møte med hverandre. Opptatt av samtalen og det enkelte menneskets iboende
kraft til å finne sin stemme, reise seg opp igjen og igjen og å bygge broer som lyser inn i fremtiden.
Tinken Laurantzon (1963). Cand.mag. i teatervitenskap, litteratur og folkloristikk fra Universitetet i Oslo. Har praktisk-pedagogisk utdanning i teater fra
KHiO. 3-årig kunstutdanning innenfor figurteater. Medlem av Representantskapet i Camphill Landsbystiftelse og var ansvarlig koordinator for Camphills
50-årsjubileum i Norge 2016. Koordinator for Steineruka i 2017 og 2018. Jobber
frilans som utøver, pedagog, produsent og prosjektleder. Brenner for Joseph
Beuys’ konsept om den sosiale skulpturen som en helt ny form for kunst. En
bevisst gjenskapelse av den sosiale sfære. Kunst som kan initiere en helende
prosess for Jorden, der mennesker tør vise sine sår.

PRAKTISK
INFORMASJON
Sundvolden Hotel https://www.sundvolden.no ligger i Hole kommune i Buskerud. Hotellet
ligger vakkert til omgitt av Steinsfjorden og Tyrifjorden, ved foten av Krokskogen og
innfallsporten til Nordmarka. Stedet ligger ca 40 min kjøring fra Oslo og fra Drammen,
og en time fra Gardermoen. Buss 200 fra Oslo til Hønefoss med stopp på Lysaker og i
Sandvika https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_200.pdf?1572443774. Buss fra Oslo
Lufthavn Gardermoen (fra plattform 32) til hotellet https://askeladden.net/flybuss.
DELTAKELSE FAGDAGER 2020
Deltakeravgiften er 2500 kr. Sosialterapeutisk Forbund er arrangør. Pris for overnatting
på Sundvolden hotel inkl. full pensjon: 2.485 kr per deltaker i enkeltrom og 2.285 kr per
deltaker i dobbeltrom. Deltakere som ikke overnatter betaler 1.390 kr i dagpakke til
hotellet (to dager inkl. lunsj), middag torsdag kveld kommer i tillegg.
PÅMELDING
Frist for påmelding er 20. februar og sendes til Geir Legreid: geir@helgeseter.no
NB: Påmeldingen er bindende og må garanteres av virksomheten du representerer. Husk
å oppgi fullt navn for hver deltaker og om de ønsker enkelt- eller dobbeltrom, evt kun
dagpakke, samt behov for tilrettelegging når det gjelder mat. Ved påmelding vil en
litteraturliste bli tilsendt i forkant av fagdagene.
BETALING
Deltakeravgiften på 2.500 kr betales ved påmelding til Sosialterapeutisk Forbunds konto
1254.07.01189, merket «Fagdager 2020». Overnatting / dagpakke betales av den
enkelte/virksomheten på hotellet.

Å finne sin stemme
Å ville fremtiden

Å leve sitt liv

Å bevare mysteriet

