
SEMINAR OM NORDMENNENES SPIRITUELLE NATURMISJON 

FREDAG 22. OG LØRDAG 23. NOVEMBER 2019   -  STEINERSKOLEN PÅ HEDEMARKEN                           

Med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer) og Arild Rørdal (billedhugger) 

FREDAG  Sted: Øvre Sal, Rosa bygg: 

Kl. 19.00   Innledende foredrag ved Knut Dannevig: 

«Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? Drøftelse av Rudolf Steiners 

beskrivelser og en aktualisering gjennom glimt fra A. O. Vinjes liv og natursyn.» 

 

LØRDAG 

I det vi lar oss inspirere fra fredagens tema, vil vi forsøke å finne en sti til et skapende område 

hvor vi kan nærme oss innsiden av de prosesser som har formet landskapet og naturen. Poesien 

i dikt og ord kan bidra til en grunnstemning for det tredimensjonale arbeidet. 

 

Kl. 10.00  Poetisk opptakt om fjellet 

Kl. 10.15  ”Fjellformer som resultat av kunstneriske prosesser.” Innledende modellering av 

formasjoner og rytmer fra deler av Rondemassivet. Vi ordner oss i små grupper. Med 

utgangspunkt i fotografier og det topografiske kartet forsøker vi å fange og gjenskape 

formtendensene i store drag og på en fri måte.  

Kl.11. 15   Innledning til samtale: «Et blikk på topografi og former i det nordiske landskapet»  

Kl. 12.00  Lunsj 

Kl. 12.45  Språkøvelser med resitasjon av fjellnavn og av ord for fjell og høyder. Kommer 

fjellformene til uttrykk i språket? 

Kl. 13.30  Modelleringen fortsetter 

Kl. 15.15  Felles tilbakeblikk og refleksjon over prosessene vi har opplevd. 

Kl. 16. 00  Seminaret avsluttes med poetiske fjellstemninger. 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER   

PÅMELDING: Påmelding til Knut Dannevig, knutdan@frisurf.no 

PÅMELDINGSFRIST: Søndag 17. november,  innen  kl 21.00   

PRIS:  Kr. 400.  inkl. lunch på lørdag.    /   Kr. 100 for enkeltforedraget på fredag.                      

Betaling ved ankomst. 

STED: Steinerskolen på Hedemarken, Rudolf Steiners veg 26, Sandvika i Ottestad.                            

Meld fra hvis det er behov for skyss fra Hamar stasjon til Steinerskolen. 

Deltakere som behøver overnatting kan kontakte Fokhol Gård, Stange: fokhol@fokhol.no          

Gården kan etter avtale ordne med enkel kveldsmat og frokost, basert på selvbetjening. 

ARRANGØR:  HEDEMARKSGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP 
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