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Klassearbeidet på Hurum inviterer med-
lemmer av Den frie høyskole for ånds-
vitenskap til den skotske øya Iona. An-

svarlige for klassearbeidet vil være Otto Krog og 
Lasse Fagernes. 

På turen til Iona 2014 deltok flere klassemed-
lemmer fra Hurum, og det hang igjen et sterkt 
ønske om å komme tilbake til denne hellige øya 
ytterst mot Atlanterhavet for et klassearbeid. For 
å muliggjøre dette har vi bestilt hele Hotel Argyll 
for dagene 10.–16. september 2016. Hotellet har 
kun 17 rom, hvor flere dobbeltrom fortsatt er le-
dige. Interesserte kan også bestille annen over-
natting på øya. Vi ser for oss en gruppe på 25–40 
personer. Frist for påmelding er 1. januar. 

Programmet for disse dagene er fortsatt under 

Tur til Iona for klassemedlemmer
10.–16. september 2016

utarbeidelse. Det planlegges å holde seks klas-
setimer på Iona: to av timene hentet fra de syv 
første timene, to fra timene 8–14 og to fra de 
siste klassetimene. I tillegg vil det være samtaler 
og annet samvær. Det settes av god tid til egen 
fordypning og nærvær i naturen. Tirsdag er fast 
pilegrimstur på øya; den arrangeres av Iona 
Community, det økumeniske fellesskapet der. I 
Abbey er det økumenisk gudstjeneste hver kveld. 
Det blir utflukt til Staffa hvis værforholdene til-
later. 

Å inderliggjøre sin følelse
Rudolf Steiner sa i Basel 1. oktober 1911: «Det 
er mulig for hvert menneske å ha oversanselige 
erfaringer. Men i dette området trengs sunn 
dømmekraft og nøkternhet. Det menneske som 
vil gå en meditativ vei, må samtidig være villig 

til å foredle seg selv, til å forsterke 
og inderliggjøre sine sjelelige kreft-
er og moralske egenskaper.» Etter 
at Den frie høyskole for ånds-
vitenskap var etablert, sa Stein-
er til klassemedlemmene i Bern, 
17.4.1924: 
«Den allmenne antroposofiske 
seksjon er egentlig til for hvert 
menneske som søker en fordyp-
ning av sitt sjeleliv. Mennesket er 
kallet til å si til seg selv i sitt indre: 
Ennå er jeg ikke menneske, jeg må 
bli menneske ved å bli delaktig i 

På vei mot Abbey på Iona. Foto: SJ

Sissel Jenseth
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åndsmaktene. Jeg må søke å 
levendegjøre min tenkning, 
å inderliggjøre min følelse, å 
åndeliggjøre min vilje.»

Å knytte an til den kelt-
iske kristendommen – som 
forble ubesudlet fordi den 
gikk under – kan være oss 
til hjelp i dette arbeidet. 
Oppstandelseskristendom-
men med solen i korset blir 
vår veiviser, og selve stedet 
Iona har en egen kraft – som fra et «verdenssted».

Indre Hebridene
Både Iona og Staffa ble omfattende beskrevet 
i Antroposofi i Norge 3-2013 og i 2+3-2014 i 
forbindelse med studieturen sommeren 2014. 
Iona spilte en stor rolle i den keltiske kultursfære, 
og herfra ble kristendommen brakt til det skotske 
fastlandet i tidlig middelalder. Øya er beskrevet 
som et gjennomskinnelig sted, hvor bare et tynt 
slør skiller den fysiske verden fra den åndelige. I 
dag er det cirka 110 fastboende på Iona, og øya 
er et viktig pilegrimsmål for mennesker fra hele 
verden. Ita Wegman besøkte Iona i 1927, og hun 
skriver om sin opplevelse i boken An die Freunde. 
Aufsätze und Berichte aus den Jahren 1925–27, 
Arlesheim 1986. (Eng. utg.: Esoteric Studies: The 
Michael Impulse, London 2013.)

Betingelser for å delta
De som vil delta, må være medlem av Den frie 
høyskole for åndsvitenskap og ha «blått kort». 
Påmeldingsfrist er 1. januar 2015. Et mer detal-
jert program vil utarbeides før sommeren. 

Ansvarlig er Sissel Jenseth, ans@antroposofi.no, 

m 975 63 875. Ta kontakt for å få oversikt over 
ledige rom på Hotell Argyll, www.argyllhote-
liona.co.uk. Rommene har ulike priser i forhold 
til størrelse, og om de vender ut mot sjøen eller 
bakhagen. Et depositum på 2500 kr for over-
nattingen betales når påmeldingen er bekreftet 
innen 10. januar. Depositumet trekkes fra ho-
tellregningen ved avreise. Servering (frokost, 
lunsj og middag) kan kjøpes på hotellet, eller 
man ordner seg selv. Det er en butikk og noen 
få spisesteder på øya. Prisoverslag: Overnatting 
inkl. servering ligger på cirka 6500 kr per person 
i dobbeltrom. Reisen fra Norge til Iona kommer 
i tillegg. For annen overnatting, se St Colum-
ba Hotel www.stcolumba-hotel.co.uk eller på 
 www.isle-of-iona.net. 

Det legges opp til samme reisemåte som i 2014 
for de som ønsker å reise i følge. Fly fra Norge til 
Edinburgh fredag kveld 9.9. Flybuss til Glasgow 
og overnatting der. Tog neste dag fra Glasgow 
Queen Station til kystbyen Oban. Ferge til Cri-
anlarich på østkysten av øya Mull, og buss videre 
til Fionnphort. Derfra kort båttur over til Iona. 
Ankomst cirka 18.30 lørdag kveld. 

Abbey på Iona, to keltiske 
kors og gravplassen hvor flere 
norske konger ble stedt til hvile 
i sin tid. Foto: SJ.


