
     
Del 1: “Kristus og Naturen” 

                     Helgeseminar i Kristensamfunnets lokaler, Oscars gate 84 

Fredag 19. juni  

16.00 – 17.30  Velkommen, Registrering, Introduksjon og Kunstnerisk Åpning 

17.30 – 19.00         Felles Kveldsmat 

19.00 – 21.00 FOREDRAG med Harrie Salman: Vidars Nåværende Misjon –  
En Støtte for Anthroposophia i Verden  
Anthroposophia bor i alle menneskers høyere bevissthet. Hun inspirerer dem til å 
arbeide for naturens beskyttelse, for fred, for menneskerettigheter, og til å forberede 
det neste skrittet i vår indre, sosiale og kulturell utvikling. Den nordiske erkeengel 
Vidar gjør mennesker bevisst om disse essensielle oppgaver. Tidligere var Vidar 
forbundet med Buddha og med Jesus-barnet beskrevet i Lukas Evangeliet. Nå vil 
han arbeide med oss. 

Harrie Salman født1953, har studert europeiske lands esoteriske historie samtidig 
som han underviste i kulturfilosofi på universiteter i Nederland og i Øst-Europa. 
Siden 1993 har han introdusert antroposofi til kunst-og musikkterapistudenter på 
Leiden Universitet i Nederland. Hans hovedinteresse og tema på mange av 
seminarene er den bevisste utviklingen av de personlige og sosiale egenskapene 
som vi trenger for å skape en ny åndelig kultur- en kultur hvor kreativitet og 
felleskap med andre, med naturen og med kosmos kan finne sted. 

Lørdag 20. juni  

10.00 – 11.00 Menneskevielses Handling (på Tysk); “De åndelige elementare vesener som 
trer frem når en slik kultus finner sted har behov for denne kultusen fordi de blir ernært og får krefter 
for vekst utfra den.” Rudolf Steiner 

11.00 -  11.30  Forfriskninger 

11.30 – 12.30  FOREDRAG med Harrie Salman: Kristus som Elementenes 
Herre  – i Keltisk Kristendom og i senere tider.             

Vår forbindelse med Naturen og Naturvesener har lidd under en bevissthetsendring som har med en 
økning i intellektuell tenkning å gjøre. Denne endringen begynte allerede i Israel på 700-tallet før 
Kristus, da guddinnen Asherah sitt bilde ble fjernt fra tempelet i Jerusalem.  I Keltisk Kristendom ble 
Naturen erfart som det hellige eteriske rom hvor Kristus var Elementenes Konge. Denne erfaringen 
av Naturens hellighet har blitt delt blant folk i Nord og Sentral Europa. Det er en del av vår arv.  

Nordiske Sophia Grals Seminarer 

                      KRISTUS OG NATUREN 
        19.-25. juni , 2020, Oslo/Olsby; engelsk/norsk   

          med kulturfilosof Dr. Harrie Salman 
(Kunstverk av den keltiske “Vidar Flame-Søyle” fra 
500 f.kr., er av Dr. Adrian Anderson.)                  

“Ser ho oppkoma, andre gongen, jord or havet, atter 
grønnkledd. Fossane fell, flyg ørn over, ho som på fjell, 
fisken veider.” Edda, Voluspå, 59. 

 

                     

 

 

English/Norwegian translations  

 



Lørdag 20. juni… 

12.30 – 13.00       Samtale rundt foredragets temaer 

13.00 – 15.00       Sang før servering av LUNSJ 

14.15 – 14.50       Sanger Knut Arild Melboe spiller sin musikk rundt temaene 

15.00 – 16.00        Naturiaktagelser/aktivitet med tur til Dronningsparken; Basert på 
boken “Elementenes Herre” av Bastiaan Baan, Prest i Kristensamfunnet. Hvordan kan vi 
lære å sanse bak Naturens og Natur- Veseners slør inn i det riket der Elementenes Herre nå viser seg? 

16.00 – 17.30        Sang  med Daan Ente før samtale med Harrie og Daan; Utveksling 
av erfaringer. *Daan er prest i Oslo etter mange års erfaring som Biodynamisk Bonde. 

17.30 --19.00         Fri for kveldsmat; mange spisesteder i området. 

19.00 – 20.30        COR CARMINA med dirigentene Tøge Talle og Bjørg Snerting 
synger sin sommer konsert med norsk musikk og temaer rundt Kristus og Naturen.  

Sunday June 21 

10.00 – 11.00        Menneskevielses Handling 

11.00 -  11.30        Forfriskninger 

11.30 – 12.30        FOREDRAG med Harrie Salman:  

               Vår gjenforbindelse med Naturen—om å møte Naturvesener og Kristus              
Kelternes og det Germanske folkets kunnskap om naturriker har etterlatt mange 
spor i vår historie. Lyset i Gotiske katedraler og Fru Natura av Chartres skolen 
gjorde mennesker oppmerksom på endringene i Naturen grunnet Kristi 
tilstedeværelse i kosmos. Vidar, som arbeider i det eteriske og styrker vårt nye 
klarsyn, skaper den eteriske formen for Kristi tilsynekomst som Elementenes og 
Naturveseners Herre. Kristus er også Herren over Karma for å gi oss hjelp,råd,trøst. 

12.30 – 13.00         Samtale rundt foredragets temaer 

13.00 – 15.00         Sang før servering av LUNSJ 

15-00 – 16.00         Naturiaktagelser/aktivitet fortsettes  

16.00 – 17.30         Sang med Daan; Samtale med Harrie og Daan ; avrunding Del 1 

17.30 – 19.00         KVELDSMAT: mange spisesteder i nærheten 

18.30 – 19.00  Nye påmeldinger Del 2:  

19.00 – 20.30         Draumkvedet Eurytmiforestilling med innledning 

DEL 1, HELGESEMINAR+ DRAUMKVEDET:  1000 NORSKE KRONER (ALL BETALING ØNSKES I KONTANTER)  

DEL 1, HELGESEMINAR PLUSS DEL 2A (MANDAG OG TIRSDAG): 1500 NOK 

DRAUMKVEDET EURYTMIFORESTILLING PLUSS DEL 2A (MAN./TIRS.) 900 NOK 

ST. HANS OLSBY UTFLUKT TIRSDAG KVELD TIL TORSDAG 1000 NOK 

 HALVE DAGER: DAGTID  350 NOK; KVELD 250 NOK. LUNSJ INNGÅR  

for påmelding eller spørsmål kontakt Ingrid Mary Fraser: ingridfraser1@gmail.com; +47 99496733 

 



                       Nordiske Sophia Grals Seminarer, Oslo/Olsby 2020  

     Del 2a: “Å Sammenflette Kristus, Sophia, og Naturen i Fellesskap” 
 

Mandag 22 juni   (lokaler på mandag og tirsdag må bekreftes) 

09.00 – 10.30   Introduksjon til “Inner Radiance og Choreocosmos” Eurytmi 

Andaktsfull eurytmi utviklet av Dr. Robert Powell for å gjenopprette vår forbindelse 
med krefter fra planet og stjerne sfærene, hvor Kristus og Sophia står sentralt. 
Gjennom våre bevegelser kan vi tilføye noe til jorden. Etter innledende øvelser  
danser vi planetenes aktuelle posisjoner i dyrekretsen med levende musikk fra de 
klassiske komponistene. Med Choreocosmos sertifiserte: Ingrid Fraser,Maria Linden. 

10.30 – 11.00          Forfriskninger 

11.00 – 12.00          Indre og Ytre Forvandling: Innledning til verkstedene med 
lederene av aktivitets og utvekslingsgrupper; på engelsk med rom for oversettelser: 

1.  Biography Work using themes from the Finnish Epic “Kalevala”; Tuula Karkia 

2. “Original Play” with reference to “The Meditations on the Tarot”; Sabrina Wendtner 

3.  Inner Radiance Eurythmy and The Kabbala Tree of Life within; Uberta Sebregondi 

4.  Bothmer Gymnastics and Meditation; Per Linden Thell 

(Deltagerne kan velge et verksted som finner sted tre ganger i løpet av seminaret.)  

12.15 – 13.30          Aktivitets og Utvekslingsgrupper begynner 

13.30 – 14.30          FESTLIG LUNSJ (Harrie Salmans børsdag) 

 
15.00 Vi drar til Aker Brygge for å ta båten til Hovedøya. Forsamling i kloster 
ruinene på et visst tidspunkt. Mulighet for å delta i en “Liturgi til Kristus i det 
Eteriske” med tekster fra Rudolf Steiner og andre, satt sammen av Robert Powell. 
 

Fritid                      Kafe på Hovedøya eller spise kveldsmat i Oslo 

 
19.30 – 20.30         FOREDRAG med Harrie Salman:  
                              
                      Anthropo-Sophia som den Moderne Kulturens Sjel; 
Presentasjon av Harrie Salmans bok “Den Sosiale Verden som Mysteriested”  
 

Sophia har blitt Anthroposophia slik at hun kan bli vår Sophianske engel på veien 
av vår indre forvandling. Anthroposophia også inviterer mennesker til å arbeide 
sammen i felleskap for å skape den nye kulturen av nestekjærlighet/broder-
søsterskap. For dette trenger vi inspirasjoner fra åndelige vesener som gis til nye 
mysteriesteder- til grupper som arbeider sammen. For å klare dette samarbeidet må 
Antroposofiens sosiale impuls utøves.  

 

 

 



Tirsdag 23 juni 

09.00 – 10.30     Inner Radiance og Choreocosmos Eurytmi fortsettes  

10.30 – 11.00     Forfriskninger 

11.00 – 12.00     Bilder fra Norrøn Mytologi: en Forskning i den Esoteriske 
Kristendommens Røtter. Presentasjon og samtale med Nina Myking og Ingrid Fraser  

12.15 – 13.30     Aktivitets and Utvekslingsgrupper fortsettes 

13.30                 LUNSJ; Avslutningssirkel og forberedelse for Olsby Gård utflukt  

  
Del 2b:               Olsby Gård naturutflukt  

Olsby er en tidligere biodynamisk-drevet gård nær Hamar, nå eiet og brukt til 
konferanser av Kristensamfunnet i Norge. Her finner man en særegen natur ved 
Norges største innsjø, Mjøsa i tillegg til spor på stensetninger. 

18.00                 Velkommen til Olsby med Daan Ente  
                          Fellesmåltid 
19.30                 Innledning til St. Hansaften med Daan og andaktstur ned til 
stranden ved Mjøsa. Ta med deres stemmer, sanger, instrumenter, og fortellinger. 
Vi håper på å kunne tenne et bål.    
 
Onsdag 24 juni   (St. Hans) 

07.30                   Inner Radiance Eurytmi i Naturen 

08.00…                Frokost 

10.00 – 11.00       St. Hans Menneskevielses Handling; Daan Ente  

11.10                   Barnehandling med familier fra Hamar 

11.30 – 11.45       Forfriskninger   

11.45 – 13.00       Barnas lek med Daan; Samtidig Aktivitets og Utvekslingsgrupper  

13.00                   Forberedelse av en lett felles-lunsj/personlig tid 

15.00 – 17.30       “Å Arbeide med Jorda på en Kristelig Måte…”:  

                             Innledning til praktisk arbeid med hensyn til elementarvesener 
på Olsby -med Daan Ente. En gruppe vil forberede kveldsmat. 

18.00                    Varm Kveldsmat 

19.30…            Samtale Sirkel som inkluderer utveksling mellom Aktivitetsgruppene. 
Deretter en ÅPEN SCENE for frivillige kulturelle, kunstneriske og sosiale bidrag …               

 

Torsdag 25 juni 

07.30                    Inner Radiance Eurytmi i Naturen 

08.00                    Frokost 

09.00 – 10.00       Choreocosmos Eurytmi: Å nære naturen med kosmisk sjel 

 



 

Thursday continued… 

10.15 – 11.30      Avsluttende tanker med Harrie Salman etterfulgt av en diskusjon... 

11.30 – 11.45       Forfriskninger 

11.45 – 13.00       Rengjøring; Avslutte praktisk arbeid; Pakke; Lunsj forberedes 

13.00                   Lunsj; Opprydding og alt gjøres klart for å forlate Olsby 

14.30                   Siste andaktstur i naturen rundt Olsby Gård  

15.30                   Avsluttende sirkel 

16.00           Avreisetid 

 

Det er mulig å reise til og fra Olsby Gård med tog eller med bil. Adressen er 
Kongspartvegen 739, 2337 Tangen. Vi planlegger å reise tirsdag 23. juni med 15.34 
toget fra Oslo Sentral stasjon til Tangen retning Lillehammer. Det tar circa en time. 
Fra Tangen kan man gå i 30-45 minutter gjennom skogen til Olsby Gård, dele en  
drosje, eller bli hentet med bil. ( Daans mobil: 004748443975) Avreise fra Tangen 
stasjon på torsdag 25. juni er 16.24. Togtidene må bekreftes nærmere juni. 

Bidraget på 1000 NOK i kontanter inkluderer vegitar-kost og logi. Ta med en sove 
pose eller sekk hvis du kan. Ta med egen mat for å dekke spesielle behov. Fint hvis 
noen vil bidra med litt hjembakst eller andre goder. Vi gleder oss til å møtes under 
midtsommersolens åsyn. 

 “…og full av tillit søke meg i verdenslys og verdensvarme.” St. Hans stemning, Rudolf Steiner 

 

Vennligst henvende eventuelle spørsmål og påmelding til: Ingrid Mary Fraser 

ingridfraser1@gmail.com; mobile phone 0047 99496733.     PAX ET BONUM 

 

 

 


