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SAMTALE OM SPIRITUALITET 
 

           
Niels Henrik Nielsen                     Musikundervisning                                    Soroush Zand 

 
I en samtale med Soroush Zand fortæller Niels Henrik Nielsen om oplevelser på sin vej fra 
barndommen som søn i en lærerfamilie videre gennem musikken og sin egen lærergerning frem til 
opgaverne for Antroposofisk Selskab Danmark. Han er uddannet klassisk cellist, arbejder desuden 
som steinerlærer i grundskolen og ved lærerseminariet på Audonicon, mens han tillige er formand 
for Antroposofisk Selskab Danmark og landets repræsentant ved Goetheanum, Schweiz. 
 
https://open.spotify.com/episode/3k6gjfQid5kuxa3k07ojcZ  
 
 
 

MEDITATIONENS BETYDNING FOR INDRE UDVIKLING OG SUNHED 
 

    
Matthias Girke                                                                          Vicechefen og lederen af den medicinske sektion 
 
Matthias Girke, læge og medlem af Vorstand ved Goetheanum talte 21. december 2020 om meditationens 
betydning for et menneskes indre udvikling og et sundt helbred. Talen er et led i en forelæsningsrække 
tilrettelagt af Goetheanums ledelse. 
 
https://goetheanum.co/en/news/the-importance-of-meditation-and-inner-development-for-health-
matthias-girke  

 
I nedenstående tales der om, hvordan vi får det gode frem i medicinen: 

https://www.anthroposophie.ch/de/medizin/news/artikel/wie-kommt-das-gute-in-die-
medizin.html  
 
 
 

https://open.spotify.com/episode/3k6gjfQid5kuxa3k07ojcZ
https://goetheanum.co/en/news/the-importance-of-meditation-and-inner-development-for-health-matthias-girke
https://goetheanum.co/en/news/the-importance-of-meditation-and-inner-development-for-health-matthias-girke
https://www.anthroposophie.ch/de/medizin/news/artikel/wie-kommt-das-gute-in-die-medizin.html
https://www.anthroposophie.ch/de/medizin/news/artikel/wie-kommt-das-gute-in-die-medizin.html


 

MEDLEMMER AF VORSTAND 
 

               
 Vorstands medlemmer 2020                                                              Joan Sleigh 

 
Joan Sleigh, kendt som medlem af Vorstand siden 2013 er trådt tilbage i 2020. 
 
 

                
Ueli Hurter                                                  Ferme de L’Aubier   
 
Ueli Hurter er nyvalgt som medlem af Vorstand. Han er kendt for sin indsats inden for landbrug og 
fødevarer. Ved siden af sit arbejde som leder af Sektion für Landwirtschaft Goetheanum er han 
talsmand for Demeter International og co-maneger for virksomheden Ferme de L’Aubier, en 
biodynamisk gård i Schweiz med bio-hotel, bio-restaurant, caféhotel og miljøboliger.    
 
https://www.aubier.ch/fr/ferme-biodynamique.html  
 

                                        
Jean-Michel Florin, medleder af Sektion für Landwirtschaft Goetheanum 
 
https://www.sektion-landwirtschaft.org/ueber-uns/das-team   
 

https://www.aubier.ch/fr/ferme-biodynamique.html
https://www.sektion-landwirtschaft.org/ueber-uns/das-team


 

 
NYT FRA FORENINGEN ARTEMISIA 
 
 

 
Enkorn                                                                                            Lysrod 
 
På landbruget Fuglede, allerede kendt for at dyrke planten lysrod, dyrkes og forædles nu også den solgule 
enkorn, en kornsort, der ligger tæt på græsstadiet. Bag denne forædling ligger mange års arbejde med 
naturlig udvælgelse og forsøg, efter at Tina Hansen havde taget kornsorten med hjem fra Sverige på et kursus 
om dyrkning af kulturplanter uden brug af genmanipulation.  
https://sn.dk/Ugebladet-Vestsjaelland/Graes-det-er-da-noget-man-spiser/artikel/1350103  
 
https://www.lysrod.dk/  
 
Foruden sin formandspost i foreningen Artemisia er Tina Hansen nyvalgt medlem til bestyrelsen for 
Antroposofisk Selskab Danmark. 
 

  
Antroposofiske Organisationer omfatter: Tidsskrifter, Uddannelse/Kurser, Forlag, Bogsalg, 
Foreninger og Interesseorganisationer: 
 

       

 
https://www.antroposofi.dk/interesseorganisationer  
 
 
 

https://sn.dk/Ugebladet-Vestsjaelland/Graes-det-er-da-noget-man-spiser/artikel/1350103
https://www.lysrod.dk/
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BÆREDYGTIG UDVIKLING OG SOCIAL ANSVARLIGHED 
 

    
 
 

Merkur Andelskasse har været frontløber for bæredygtig udvikling og social ansvarlighed inden for 
bankdrift siden 1982. Andelskassen er primært ejet af kunderne, og de kan til hver en tid se, hvem 
Merkur støttet og låner penge ud til. 
Hensynet til klimaet har været og er en integreret del af andelskassens værdier.  
 
https://merkur.dk/privat/  
 
 

DIGITALT STÆVNE PÅ GOETHEANUM 
 

   
Constanza Kaliks 
 

Hvordan kan man forstå klimakrisen ud fra et økologisk og socialt aspekt? 
 
Sektion für Landwirtschaft har tilrettelagt et digitalt stævne 11. til 14. februar. Her tager man et 
overordnet klimabegreb i øjesyn og stiller spørgsmålet om det enkelte menneskes stilling i en 
tilsyneladende udsigtsløs situation. 
 
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&pto=aue&rur
l=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.goetheanum.org/atmen-mit-der-
klimakrise&usg=ALkJrhgWWpuciJwySGu4k-Ys0352oGgPtA  
 
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&pto=aue&rur
l=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.sektion-
landwirtschaft.org/&usg=ALkJrhi5iEJKnAcRurnsBxS4bOPyyU095w  
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HVAD KAN VI LÆRE AF VACCINENS HISTORIE 
 

   
1918                                                            2021                                                                1952 
 

Georg Soldner og David Martin giver en sammenfatning af den aktuelle situation omkring 
infektionssygdom og Covid 19-vaccination med henvisninger til den spanske syge samt til polio-
pandemien. 
 
https://www.anthromedics.org/PRA-0971-EN#list-sections-2 
 

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination%20mod%20COVID-
19/Godkendelse%20af%20vacciner%20og%20bivirkninger   
 
 
 

PANDEMIENS KONSEKVENSER PÅ MBAGATHISKOLEN I KENYA 
 

   
                                                                      Mbagathiskolen 
 

 
Langtidskonsekvenser ligger som en mørk skygge over eleverne på Mbagathiskolen i Nairobi. Skolen 
åbnede igen den 5. januar 2021 efter en nedlukning i 10 måneder. Den lange tid for børnene ude i 
de fattige kvarterer har sat sit præg, hvilket ses på manglende vækst, tynde lemmer, oppustet mave, 
tør hud og hos nogle også ændret hårfarve. Det vil være afgørende i den kommende tid at kunne 
købe nok af f.eks. mælk og peanutsmør til børnenes skolemad. 
 
http://www.sanduko.dk/om-sanduko-1.html  
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1  
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LÆRE AT LÆRE - MOTIVATION TIL LIVSLANG LÆRING 
 

   
 
 

Kundskab og visdom kommer indefra, og billeder skabes for det indre øje. Derfor er formidling af 
lærdom så afgørende, og lærdomsmetoderne så vigtige på Steinerskolerne. Disse skoler har nu 
eksisteret i over 100 år. Der er omkring 1000 på verdensplan, og der kommer stadigt flere. De 
særlige metoder kræver meget af underviseren, fordi det er målet at skabe livslang motivation for 
læring og udvikling og op gennem skolealderen at give eleverne de nødvendige redskaber til en 
fortsat læring og udvikling, så den baseret på egenvilje og selvstændighed bliver mulig. 
 
https://www.steinerskole.no/wp-
content/uploads/2018/06/steinerbladet_ekstranummer_2017_web.pdf  
 
https://www.google.com/search?q=Sammenslutningen+af+Steinerskoler+i+Danmark&rlz=1C1AVNC_enDK
591DK591&oq=Sammenslutningen+af+Steinerskoler+i+Danmark&aqs=chrome..69i57.11469j1j15&sourceid
=chrome&ie=UTF-8  

 
 
 

OPRETTELSE AF NY HØJSKOLE I LEJRE 
 

  
Lejre Højskole                                                                                        Lotte Eghøj og Heidi Hansen 
 

Lejre Højskole er et initiativ til oprettelse af en ny almen folkehøjskole. Det er skolens mission at 
inspirere mennesker til at forme et eget bæredygtigt og meningsfyldt liv og virke. 
Lejre Højskole blev stiftet 1. september 2020 som en uafhængig selvejende institution, hvor 
skolekredsen vælger sin bestyrelse og ansætter en forstander. Bestyrelsesformand er Lotte Eghøj. 
Heidi Hansen er forstander. 
 
http://www.lejrehojskole.dk/ledelse.html  
 
https://sn.dk/Lejre-Lokalavis--Midtsjaellands-Folkeblad/Ny-hoejskole-paa-vej-i-Lejre-
Kommune/artikel/1358388  
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CAMPHILL I SKOTLAND FYLDER 80 ÅR 
 

   
                                                             Karl König på Camphill                              
 
 

Camphill blev oprettet 1940 i Aberdeen af dr. Karl König og hans team. De var flygtninge fra 
naziregimet. Camphill er oprettet ud fra Rudolf Steiners revolutionerende dannelsesidéer og er et 
samfund, hvor udviklingshæmmede kan få et smukt sted at bo og i fællesskab med deres plejere 
tilligemed andre ikke udviklingshæmmede mennesker blive hjulpet til en sund livsstil. Siden 1940 er 
Camphill-bevægelsen udbredt til 119 samfund i 27 lande over hele verden. Der er tradition for, at 
unge idealistiske mennesker fra Europa besøger stedet, arbejder gratis og sætter sig ind i camphill-
modellen. 
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=en&u=https://www.camphillscotland.org.uk/&p
rev=search&pto=aue  
 
 

   
Julian og Renathe Sleigh                                               Camphill Sydafrika 
 

Renathe Sleigh (1930-2019) var datter af Dr. Karl König og opvokset på Camphill i Skotland. 
Hun mødte sin mand Kristensamfundspræsten Julian Sleigh (1927-2013) på et Camphill-seminar, og 
sammen rejste de til Sydafrika. Her blev Renathe Sleigh pioner for Camphill Movement Southafrica. 
 
https://camphillcorrespondence.net/in-memoriam-renate-sleigh/  
 
  
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=en&u=https://camphillfoundation.org/about-
camphill/&prev=search&pto=aue  
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FRIHET UTEN ANSVAR AF ERIK HAUGSETH 

 

                             
                                                                                            Erik Haugseth 
 

Bogen Frihet Uten Ansvar af Erik Haugseth har vist sig at være et vigtigt bidrag til samfundsdebatten 
i Norge. Dens budskab er, at teknologi, økonomi og fortsat materialisme styrer verden med 
ødelæggelser, klimaændringer og dehumanisering af mennesket som konsekvens. De fleste 
politiske partiprogrammer bygger på ideologier fra en tid med andre problemstillinger i samfundet 
end dem, vi er stillet overfor i dag. Bogens forfatter er selv teknolog og realistisk tænkende, men 
hævder ikke desto mindre, at årsagerne til de mange sygdomstræk i nutidens samfund skyldes en 
blind tro på naturvidenskab og teknologi.  
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=no&u=https://www.norskeserier.no/_frihet-
uten-ansvar-erik-haugseth-9788293235361&prev=search&pto=aue  
 
 

SAMTALE MED JENS STOLTENBERG 
 

  
Jens Stoltenberg 

 
Jens Stoltenberg fortæller om sit arbejde i NATO, om frygt for atomkrig, om politik, om sin egen 
opvækst m. m. i nrkRADIO, hvor Vegard Larsen møder unikke mennesker. 
 
https://radio.nrk.no/podkast/drivkraft/sesong/202101/l_88e41e69-ea15-4cc5-a41e-
69ea150cc555  
 
https://www.facebook.com/watch/?v=154791649492740  
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