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DET MEDICINALE OG NATURKOSMETISKE FIRMA WELEDA FYLDER 100 ÅR i 2021 
 

   
 
Siden virksomheden Weleda, som fremstiller medicin og kosmetiske naturprodukter, blev grundlagt 
i 1921, har det været afgørende i produktionen at kunne agere økonomisk, miljømæssigt og socialt 
ansvarlig. Det har været vigtigt i alle forhold fra indkøb af råvarer til fremstilling af hudplejemidler, 
kosmetik og lægemidler.  
 
https://opengarden.weleda.com/360/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OIufJE3nk1Y  
 
 

FAM, EN NON-PROFIT ORGANISATION TIL STØTTE FOR GLOBALE AKTIVITETER 
 

                                 
 
Fonden FAM til fremme af antroposofisk medicin er en non-profit organisation, som understøtter 
globale aktiviteter i forbindelse med udvikling og produktion af denne specielle medicin. FAM 
samarbejder med Medicinsk Afdeling ved Goetheanum og tillige med andre organisationer og 
fonde. Et større projekt har været sat i gang til indsamling af underskrifter med henblik på aktiv 
indsats for antroposofisk kulturelt arbejde i Europa. 
 
https://eliant.eu/en/about-us/alliance-eliant/  
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 KLINIKKEN I ARLESHERIM SOM GRUNDLAG FOR ANTROPOSOFISK MEDICIN 

 

       
 
 
8. juni 1921 blev Ita Wegmans  hospitalsklinik åbnet i Arlesheim ved Dornach. ”Forsøg De at opbygge 
og forme alt ud fra eget initiativ”, sagde Rudolf Steiner til hende, da han besøgte hende ved 
åbningen. Ita Wegman blev en legendarisk læge og mediciner. Hun var født 22. februar 1876 på øen 
Java (Indonesien) som datter af en nederlandsk kolonifamilie. Omkring år 1900 kom hun til Europa, 
hvor hun lærte terapeutisk gymnastik og massage for senere i Schweiz at uddanne sig til læge. Da 
hun åbnede klinikken, havde hun fra 1917 på enestående måde samarbejdet med Rudolf Steiner 
om udviklingen af nye terapeutiske metoder og ny medicin. 
 
https://100.klinik-arlesheim.ch/events  
 
 

SONNENHOF, HJEM FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE BØRN 

 

   
Sonnenhof 

 
I 1922 indrettede Ita Wegman Sonnenhof i Arlesheim, et hjem for udviklingshæmmede børn. Dette 
hjem blev begyndelsen til et på verdensplan engageret arbejde for disse anderledes mennesker. Et 
arbejde, som i dag er højt skattet og beundret, og som fortsat bliver udviklet. 
 
  
https://www.biologicalmedicineinstitute.com/ita-wegman  
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INTUITIV MEDICIN –ANTROPOSOFISK MEDICIN I PRAKSIS 
 

        
Volker Fintelman 

 
Volker Fintelman er født i Berlin 1935. Efter sin skolegang på Den frie Waldorfskole i Hannover 
gennemførte han sin medicinske uddannelse og fik doktorgraden i 1961. Siden 1968 har han været 
specialist i intern medicin. I forbindelse med antroposofisk medicin som et supplement til rækken 
af terapier med en ny dimension af helbredelse brugte Rudolf Steiner udtrykket ’intuitiv medicin’. 
 
https://antropos.no/produkt/intuitiv-medisin-antroposofisk-medisin-i-praksis/  
 
https://www.erziehungskunst.de/artikel/corona/das-menschliche-immunsystem/  
 
 
 

SPECIAL – OG SOCIALPÆDAGOGIK INSPIRERET AF RUDOLF STEINERS IMPULS 
 

      
 
 
Lisbet Kolmos, tidligere Ph.d. leder af Marjatta (1985-2010) og leder af Uddannelsescenter Marjatta 
(2010-2015), er i dag tilknyttet Helsecenter Marjatta som rådgiver. Hun har i Steinerbladet skrevet 
en artikel om Rudolf Steiners impuls til fornyelse af de medicinsk-terapeutiske metoder og om egne 
erfaringer i sit arbejde efter disse metoder. I mange år har hun været en aktiv underviser, og man 
kan således også lytte til en debat efter et af hendes foredrag, som blev holdt i 2012. 
 
https://steinerbladet.dk/article/special-og-socialpaedagogik-inspireret-af-rudolf-steiners-impuls/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=19a-bcx0wl0  
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DE FEM GRUNDSTOFFER TIL ET GODT LIV 
 

                       
Per Fugelli (1943-2017)                                                              Håb 
 

Per Fugelli var norsk læge og professor i almen medicin ved Universitetet i Bergen fra 1984 til 92 og 
i socialvidenskab ved Oslo Universitet fra 1992 til sin død. I 2016 fik han Den Nationale Hans Nielsen 
Hauges Pris af Rolvsøys’ Venner. I sin takketale for prisen taler han om de fem grundstoffer til et 
godt liv: 1) Værdighed, 2) Mod til selvstændighed, 3) Tilhørsforhold, 4) Mening og 5) Håb. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pquwM8NPSas  
 
https://snl.no/Per_Fugelli  
 
 
 

FRI MENINGSDANNELSE I ET FRIT FÆLLESSKAB 
 

                
Jens Edrich                                                  covid                                                                                  Jörg Sandfort 
 

Den antroposofiske læge fra Heidenheim i Tyskland, Jens Edrich har taget livlig del i debatten om 
håndtering af Covid 19. Han gennemgår kendsgerninger om sygdommen lægevidenskabeligt og 
socialt, og han er i samtale med distriktslederen af Den medicinske Forening i lokalområdet, Jörg 
Sandfort om tendensen til skadelig kollektivisme i forbindelse med håndtering af sygdommen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MGgaQBfKScU  
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=de&tl=da&u=https%3A%2F%2Fwww.hz.de%2Fm
einort%2Fheidenheim%2Fleserbrief-vergleich-nicht-richtig-
53667511.html&prev=search&sandbox=1  
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PRINCIPPER FOR OMLÆGNING TIL BIODYNAMISK DYRKNING 
 

        
                                                  Klaus Loehr Petersen 
 

Økologiske landmænd kan få et gratis informationsbesøg, et ’informationstjek’ til biodynamisk 
dyrkning. Det kan afklare, om de biodynamiske principper og regler passer til disse landmænds 
ønsker og holdninger. I medfølgende film fortælles der om forskellige aspekter ved en omlægning 
og om, hvilken hjælp et sådant besøg kan give. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fI_1O5S1iLY 
 
 
 

FORSKNING I URHVEDE SOM ET KORNPRODUKT FOR GLUTENALLERGIKERE 

 

        
                                                                                                Glutenforsker Tora Asledottir 
 

Tora Asledottir, der er ansat ved Norges miljø – og biovidenskabelige Universitet i Ås, står for en ny 
forskning i glutenallergi. Hun har fundet ud af, at kornsorten urhvede måske fører til færre 
reaktioner hos de glutenallergikere, som ikke har cøliaki (inflammation i tyndtarmens slimhinde). 
De reagerer i så fald på noget andet i de hvedesorter, de ikke kan tåle. Og med den nye forskning 
behøver de så ikke at give afkald på et vigtigt næringsmiddel som hvede. 
 
https://www.nrk.no/rogaland/ny-forskning-fra-universitetet-i-as_-urhvete-gir-hap-for-gluten-
intolerante-1.15433215  
 
http://www.gastrolex.dk/content/urhvede  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI_1O5S1iLY
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FREMGANG FOR BAGERIET AURION I CORONANEDLUKNINGERNE 
 

   
                                                                   Brian Tholstrup Nybo 
 

Interessen for bagning tog fart i første corona-nedlukning sidste år. Det kendte nordjyske firma 
Aurion, som producerer økologisk og biodynamisk mel, korn, grød og gryn fik efter to års underskud 
betragtelig fremgang. Et underskud på næsten en million kroner ændrede sig til et overskud på lidt 
over en million. I næste nedlukning har fremgangen været knap så markant, men det anslås til at 
blive noget højere end før nedlukningerne. Aurion med 35 ansatte er Danmarks ældste økologiske 
og biodynamiske mølleri. Det er stiftet i 1974. 
 
https://www.food-
supply.dk/article/view/776284/corona_og_surdej_med_til_at_give_aurion_millionplus 
 

https://www.aurion.dk/shop/webshop-broed-og-boller/default.aspx 
 
 

 
VASK AF LEGETØJ STJAL TIDEN – NU BRUGER BØRNEHAVE I AALBORG STRÅLING 
 

   
 
Alle kender de skærpede krav til rengøring i corona-tiden. I daginstitutionerne får legetøjet mange 
steder den helt store omgang med vand og sæbe. Hos Bitte Bæk i Steinerbørnehaven ser det 
anderledes ud. Hun har anskaffet en såkaldt UVC-rensestation, som bruges til at rense legetøj med. 
 
https://www.tv2nord.dk/aalborg/vask-af-legetoej-stjal-tiden-nu-bruger-boernehave-straaling  
 
 
  

 

https://www.food-supply.dk/article/view/776284/corona_og_surdej_med_til_at_give_aurion_millionplus
https://www.food-supply.dk/article/view/776284/corona_og_surdej_med_til_at_give_aurion_millionplus
https://www.aurion.dk/shop/webshop-broed-og-boller/default.aspx
https://www.tv2nord.dk/aalborg/vask-af-legetoej-stjal-tiden-nu-bruger-boernehave-straaling


ONLINE-UDSTILLING AF FEDERICO ZUCCARIS KUNST PÅ UFFIZIERNE I FIRENZE 
 

   
 

Fra Uffizierne kan man vise en ny online-udstilling til minde om Dante Alighieris død for 700 år siden. 
Den virtuelle udstilling har 88 kunstværker fra slutningen af 1500-tallet. Samlingen er blevet til 
mellem 1586 og 1588, da Federico Zuccari (1539-1609) opholdt sig i Spanien. Takket være Anna 
Maria Luisa de Medici blev værkerne bragt til Uffizierne i 1738. De er skabt for at repræsentere Den 
Guddommelige Komedie af Dante Alighieri (1265-1321). 
 
https://www.medievalists.net/2021/01/online-dante-exhibition-uffizi/  
 
 

JOSEF BEUYS ville fylde 100 ÅR, 1900-TALLETS TONEANGIVENDE KUNSTNER 
 

   
 
Josef Beuys, tysk kunstner (1921-1986) var først og fremmest optaget af kunstens samfunds- 
mæssige potentiale. Han hentede sin inspiration fra de store tyske romantikere. Han var erklæret 
antroposof, men helt sin egen; og efter sigende følte han sig ikke godt tilpas blandt antroposoffer. 
 
https://kunstavisen.no/sosial-skulptor  
 
https://www.goetheanum.org/fileadmin/sbk/Tagungen_Veranstaltungen/2021/Beuys-
Ausstellung_und_Symposium/10_goetheanum_sbk_flyer_beuyssymposion-2021-03-11-2-screen.pdf  
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I ANDELSKASSEN MERKUR HAR AMBITIONERNE FÅET VOKSEVÆRK 
 

      
Charlotte Skovgaard                                                               Alex Andersen 
 

Merkur Andelskasse har betydelige visioner for fremtiden, og med en ny direktion er ambitionerne 
skudt i vejret. Charlotte Skovgaard og Alex Andersen fortælle om planerne for fremtidens 
bæredygtige og socialt ansvarlige andelskasse. 
 
https://merkur.dk/privat/artikler/i-merkur-har-ambitionerne-faet-voksevaerk/  
 
 

 
OFFENTLIGGØRELSE AF RUDOLF STEINERS REJSEDAGBOG 
 

    
                                                                                    Huset, hvor Rudolf Steiner er født 
 
Den seneste bogudgave fra Steiner-arkivet i Dornach er udgivelse af en rejsedagbog fra sommeren 1901, hvor 
Rudolf Steiner sammen med sin frue Anna rejste fra Berlin over Nürnberg til Østrig for at besøge sine forældre 
og søskende. Efter tilbagekomsten fortsatte han en tid med at føre dagbog. 
 
 
http://www.nna-
news.org/de/nachrichten/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2847&cHash=14a868b22342bb8e6d463241
56989705  
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