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Velkommen til partnermøte onsdag 12. februar 2020 
Oscars gt 10, 1. etg, kl 17.00 – 19.00. Enkel servering før møtet  
 
Partnere i Dialogos er Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet, Antroposofisk selskap i Norge, 
Camphill Landsbystiftelse i Norge, Sosialterapeutisk Forbund, Sekem Scandinavia. 
 
Foreningen Dialogos har per i dag 94 enkeltmedlemmer og 23 støttemedlemmer (13 steiner-
skoler, 1 steinerbarnehage, 9 sosialterapeutiske virksomheter, Cultura Bank).  
 
TEMA FOR PARTNERMØTET 2020: 
 

Erik Greger Marstrander vil innlede til samtale om noen viktige trekk ved vår tid: 
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, inn-
hold og hensikt i forhold til enkeltmenneske, skole og samfunn. Det er den store oppgaven vi alle 
står ovenfor, både i antroposofiske virksomheter og ellers i samfunnet. Hvordan bør man arbeide 
i et langsiktig perspektiv? Se artikkelen «Steinerskolen i de neste hundre år», Steinerbladet 3-19. 
https://steinerbladet.no/article/steinerpedagogikken-i-de-neste-hundre-aarene-2 
  
Erik Greger Marstrander, pensjonert steinerskolelærer, forfatter, foredragsholder. Har tatt initiativ til 
Seniorklubben, et samtaleforum for steinerskolelærere som har avsluttet sin yrkeskarriere.  
 
Påmelding for serveringen innen 10.02. til post@dialogos.no 
 
 

DIALOGOS AKTIVITETER I LØPET AV ÅRET  
 

- Fellesbladet «MENNESKET» i forkant Steineruka (3500 eks) https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Tidskriftet-Mennesket-2019.pdf 
- «Mennesket» er nå også lagt ut med en egen underside og artikler, se https://www.dialogos.no/mennesket 

- STEINERUKA 2019: Informasjon på nettsidene http://steineruka.no og https://www.dialogos.no/steineruka-2019/  
- Steineruka: Litteraturhuset: Reinkarnasjon og karma – en god forklaring? https://litteraturhuset.no/arkiv/steineruka-2019/reinkarnasjon-og-karma  
- Steineruka: Kunstnerkolonien på Holmsbu https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/PROGRAM-Holmsbu-22.9.2019.pdf  
- Studietur til Goetheanum med Odd Lindbråten https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Goetheanumtur-9.-15.4.2019.pdf  
- Hurumseminaret 26.-27.10.2019 – Spirituell naturforståelse https://www.hurumseminaret.no 
- KALENDER – oversikt over arrangementer i bevegelsen http://www.dialogos.no/kalender  
- NYHETSDRYSS – oversikt artikler i media som sendes ut søndager https://www.dialogos.no/nyhetsbrev    
- Phillips MINISNUTT i Nyhetsdrysset, samlet for hver årgang https://www.dialogos.no/phillips-minisnutt/ 
- ÅRSREVY sammenfatning av Nyhetsdryss for hele året, tematisert https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Aarsrevy-Nyhetsdryss-2018.pdf 
- AntroPost – e-nyhetsbrev som utgis på vegne av Antroposofisk Selskap https://www.dialogos.no/antropost    
- LandsByLiv https://sosialterapi.no/landsbyliv utgis på vegne av Sosialterapeutisk Forbund, og nettside: http://sosialterapi.no  
- NETTPORTALENE: https://www.dialogos.no og https://nordenantroposofi.com som viser hen til hele bevegelsen  
- FACEBOOK Dialogos https://www.facebook.com/dialogos.no og Sekem Scandinavia https://www.facebook.com/SekemScandinavia/  
- ÅRSBERETNINGEN Dialogos for 2018: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/ÅRSBERETNING-Dialogos-for-2018.pdf  

 
 

Vennlig hilsen 
  
Erle Skaar, styreleder, og Sissel Jenseth, daglig leder (m 975 63 875) 
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