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LIV OG SAMFUND I OMVÆLTNING 
FREMTID EFTER CORONA 
I forbindelse med seneste åbning efter Corona har man på Goetheanum foranstaltet en ny art af 
foredrag. Det drejer sig om 11 samtaleforedrag med 29 deltagere, hvor forskellige emner bliver 
behandlet i samtale. 
 

           
Georg Soldner                                    Karin Michael                                    Andreas Oberle 
 
Tre læger behandler i et samtaleforedrag børns og unges situation efter Coronakrisen. De kommer ind på 
emner som angst og ængstelse, sjælelige oplevelser, ny form for åbenhed, balance mellem nærhed og 
distance, større erkendelse af børns og unges hele tilværelse med skoleliv, familieliv, fritidsliv samt mulighed 
for at blive set på forskellige bevidsthedstrin. 
 
https://www.goetheanum.tv/leben-und-gesellschaft?wix-vod-video-
id=f38a39c0666349e9b2b6376e328021ef&wix-vod-comp-id=comp-knydbhqm   
 
 

UNGDOMSPÆDAGOGIK I EN GLOBAL KRISETID 
 

            
                                         
I bogen Wirklichkeitsverständnis ønsker Peter Selg at vise, at den nuværende krisesituation skal ud 
af klasseværelset i skolens øverste klasser. Undervisningen skal i stedet holde fokus på differentieret 
viden og forståelsesdialog. 
 
https://www.lehmanns.de/shop/weitere-fachgebiete/56510637-9783906947587-
wirklichkeitsverstaendnis  
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RUDOLF STEINER SKOLEN I ODENSE FYLDER 50 ÅR 
 

   
Lindved gl. Skole                                                                 Ellen Thuesen tager imod eleverne 
 

Rudolf Steiner Skolen i Odense startede 10. august 1971 med 47 elever fordelt på børnehaveklasse, 
1. og 2. klasse. Ved indvielsen kom foruden skolens forældrekreds og repræsentantskab gæster fra 
de andre Rudolf Steiner Skoler, fra Børnehaven i København samt fra friskolerne på Fyn, og om 
aftenen var der foredrag ved seminarielærerlærer Jörgen Smith fra Järna i Sverige. 
 
http://www.rs-skoleforeningen-odense.dk/skole_hist.html 
 
Involverede og interesserede kan på skolens hjemmeside orientere sig i, hvordan jubilæet skal 
fejres.   https://rss-odense.dk/  
 
 

 
WALDORFPORTALEN 
 

   
Tavleundervisning                                                                        Elevoptræden 

 
Waldorfportalen er oprettet for den, som ønsker information og inspiration, og for den, som vil vide 
mere om Waldorfpædagogik. 
 
https://www.waldorfportalen.se/waldorfpedagogik  
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BØRNEKÆR OG MORGENGRY  
 

   
 
Det er muligt at få passet sit lille barn i en gruppe med kun få børn, og hvor plejemor arbejder ud 
fra Rudolf Steiners småbørnspædagogik.                    
 
https://www.facebook.com/bornekaer/posts/2152666631665958/ 
 
https://www.facebook.com/Morgengry-privat-pasningsordning-baseret-p%C3%A5-Rudolf-Steiners-
p%C3%A6dagogik-146668759345220/  
 
 
 

 
BILLEDTÆNKNING 
 

          
 
Allerede fra barndommen har vi mennesker evnen til at danne indre billeder. Det er skolens opgave at skabe 
sammenhæng mellem de indre forestillinger og de mange ydre billeder, som kommer det opvoksende barn 
i møde. I så henseende må undervisningen foregå på en lige vej fra lærerens inspiration til elevens 
selvstændige skaben og udfoldelse. 
 
https://www.steinerskoler.dk/billedtaenkning/   
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DANSKE WALDORFUDDANNELSER I FAGMETODER OG PÆDAGOGIK 
 

   
 
Det er muligt at uddanne sig i Rudolf Steiners angivelser til fagmetoder og pædagogik to steder i 
Danmark, på HØJSKOLEN FOR OPDRAGELSESKUNST, Audonicon ved Skanderborg og på 
STEINERLÆRERSEMINARIET SOPHIA, Vidarskolen i nærheden af København. 
 
https://opdragelseskunst.dk/Seminarium 
 

https://steinerseminariet.dk/?page_id=12 
 
 
   

KUNSTTERAPIUDDANNELSE I DANMARK 
 

                     
Rüdiger Mövens                                      Anna C. N. Meyer                                  Thomas Johansen 

 
Kunstterapi kan frigøre kreative potentialer samt rehabilitere personlig udvikling. Metoden er 
udviklet over mere end 60 år og praktiseres især i Tyskland på hospitaler og klinikker. Rüdiger 
Mövens, selv uddannet i Tyskland, er leder af den danske uddannelse. Andre lærere er designer 
Anna C. N. Meyer og speciallæge i Almen Medicin Thomas Henckel Johansen. Uddannelsen tager 3 
år, et basisår og to år som overbygning. For at opnå diplom kræves det, at man gennemfører alle 
tre år samt afleverer og får godkendt sin diplomopgave. 
 
 
https://kunstterapiuddannelse.dk/uddannelsen/  
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BIODYNAMISK BISKOLE 
 

      
                                                                                                                   Erik Frydenlund 

 
Honningbierne er truet af kendte og ukendte sygdomme, og der er stigende erkendelse af, at den 
moderne biavl med fokus på høj produktion er belastende for bi-familierne. De bør i stedet passes 
med helheds forståelse for bierne som ’solvæsener’. Heldigvis er der i dag hos nogle biavlere en del 
tiltag og initiativer for at styrke biernes sundhedstilstand og skabe gode vilkår for dem. 
 
https://www.erikfrydenlund.dk/biavl  

 
http://www.biodynamisk.dk/dokumenter/Paa-biernes-praemisser-Michael-Weiler.pdf  
 
 
  

NYE FILM OM SEKEM 
 

   
 
 
Mange kender det biodynamiske eventyr i Sekem, som begyndte, da Ibrahim Abouleish i 1977 
sammen med sin hustru Gudrun og deres børn rejste fra Østrig til Nordafrika og skabte et 
biodynamisk opdyrket stykke land af 70 hektar ørkenland ca. 60 km nordøst for Kairo. 
 
https://www.sekem.com/en/sekem-a-home-for-humanity-
film/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=SN-May-21  
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KONCENTRISKE CIRKLER AF HEIKEDINE GÜNTHER 
 

   
Heikedine Günther 
 

Heikedine Günthers billeder vil kunne ses i foyeren og på første sal i Goetheanum frem til 30. 
september 2021. De intense værker står i smuk kontrast til Goetheanums vægge. 
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=de&u=https://sbk.goetheanum.org/&prev=searc
h&pto=aue  

 
 
BODENSEE KUNSTFESTIVAL 
 

         
 
Bodensee Kunstfestival henvender sig til kunstelskere, – samlere, – terapeuter med flere. 
I dag er spørgsmålet, hvordan vi hver især individuelt forstår og forsøger at realisere skønhed. 
Hvordan taler det menneskelige hjerte til verdenshjertet? Festivalens udstillinger, som finder sted i 
september 2021, omhandler dette spørgsmål. 
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=de&u=https://sbk.goetheanum.org/&prev=searc
h&pto=aue      
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ANTROPOSOFISCHER SEELENKALENDER, SJÆLENS LIV I ÅRSLØBET 
 

                    
                                                                                                                   Rudolf Steiner 

Det er væsentligt for et moderne menneske at opøve et bevidst forhold til naturen – at finde ånden 
i naturen. Som hjælp hertil skabte Rudolf Steiner Anthroposofischer Seelenkalender (Sjælens liv i 
årsløbet) med 52 ugevers, hvor den læser, der fordyber sig bevidsthedsmæssigt i versene, kan 
medopleve årsløbet. Versene findes oversat i flere versioner til dansk og norsk. 
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=de&u=https://anthrowiki.at/Anthroposophische
r_Seelenkalender&prev=search&pto=aue 
 
 

BILLEDLIG OG MUSIKALSK BEARBEJDNING AF SJÆLENS LIV I ÅRSLØBET 

 

               
Påsketid                                               Johannestid                                          Michaeltid 
 

https://www.anthroposophie-muenchen.de/seelenkalender  
 

Konzert im Klangäther: Rudolf Steiners sjælekalender i musikalsk form. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1vDATlirrbA  
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ANTROPOSOFI OG KUNST 
 

      
 
Antroposofi og kunst er to foredrag holdt af Rudolf Steiner i Christiania (Oslo)18. og 20. maj 1923. 
Her viser han, hvordan arkitektur, beklædningskunst, skulptur, maleri, digtning, eurytmi, mimik og 
dans udspringer af den menneskelige natur, og han kommer ind på det særegne for hver enkelt 
disciplin. 
 
https://www.solumbokvennen.no/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&options%5B
unavailable_products%5D=last&q=Antroposofi+og+kunst  
 
 

ANTROPOSOFI FOR SKEPTIKERE 
 

                   
                                                         Arne Øgaard 

 
Antroposofien har været inspirationskilde for mange praktiske felter. Den har aldrig været ment 
som ideologi eller dogmatisk lære, men ikke desto mindre er den i visse toneangivende kredse 
kritiseret for netop det. Arne Øgaard, der er naturfaglærer i gymnasiet på Steinerskolen i Moss og 
norsk redaktør på det dansk-norske tidsskrift PENGEVIRKE, har skrevet bogen ANTROPOSOFI FOR 
SKEPTIKERE, hvor han indfører læseren i antroposofiens verden og specielt henvender sig til 
skeptikerne. 
 
https://translate.google.com/translate?hl=da&sl=no&u=https://www.cultura.no/pengevirke&prev=search
&pto=aue  
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