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En del af de praktiske virksomheder og institutioner inden for antroposofiske tiltag, som i Danmark 
begyndte med biodynamisk dyrkning og gartneri kort tid efter Rudolf Steiners død i 1925, har i dag 
haft deres flittige virke gennem mange år. 
 
http://www.biodynamisk.dk/  

 
https://biodynamiskeforbrugere.dk/ 
 
  
 

RUDOLF STEINERSKOLEN I ODENSE FEJRER I ÅR 50ÅRS FØDSELSDAG 
 

   
Foto fra grundlæggelsens tid             Nyere foto                                              Foto fra i dag 
 
Rudolf Steiner Skoleforeningen i Odense blev dannet for 60 år siden med det formål at oprette en 
steinerskole i Odense. I 1971 var skolen en realitet, og 10. august kunne man byde velkommen til 47 elever 
fordelt på børnehaveklasse,1. og 2. klasse. 
Ellen og Mogens Thuesen var med til at grundlægge skolen og underviste på stedet indtil henholdsvis 2006 
og 2002. 
Skolen er siden oprettelsen vokset, har i dag børnehave, børnehaveklasse, grundskole og HF. 
En del arrangementer finder sted på skolen i anledning af 50året.  
 
https://rss-odense.dk/skoleforeningens-temadag.html    
 
https://www.facebook.com/rudolfsteinerskoleniodense/photos/pcb.4295540920565827/42955208739011
65  
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LEVEFÆLLESSKABET HERTHA HAR MARKERET SIT 25ÅRS JUBILÆUM 
 

          
                                                 Glimt fra festen                                   Mortens portrætter 
 

Lørdag den 11. september markerede Levefællesskabet Hertha sit 25års jubilæum. Dagen blev fejret 
med en sammenkomst, hvor man kunne opleve udstilling, optræden, rundvisning og tillige nyde 
samværet i madboderne. 
 
https://helsepaedagogik.dk/hertha-25-aars-jubilaeum/  
 
https://www.hertha.dk/at-bo-i-hertha/nyheder/ 
 
 

  
GRO WALDORFSKOLE ODENSE ÅBNER I 2022 
 

   
En Steinerskoles 3. klasse                                      Saskia Henriksson 
 

I 2022 får Fyn sin Steinerskole nr. 2. Det er tænkt, at den skal ligge i den nordlige del af Odense. 
Saskia Henriksson, institutionsleder i Rudolf Steinervuggestuen og –børnehaven Skovbrynet, er 
initiativtager til den nye skole. I starten vil skolen, hvis navn bliver Gro Waldorfskole Odense, bestå 
af børnehaveklasse samt en 1. klasse, og hvert år derefter vil den blive udvidet med et nyt 
klassetrinfrem til 9. klasse. 
 
https://www.tv2fyn.dk/odense/ny-rudolf-steiner-skole-aabner-paa-fyn  
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EN WALDORFSKOLE – NY SKOLE I KØBENHAVN 
 

   
                                                                                                  Skoleleder A. M. Winther Christiansen 

 
Waldorfskolen i København er grundlagt 23. maj 2020 og har for øjeblikket med 181 elever til huse 
på Engvej 139, Amager. Skolens formål er at drive en skole til og med 10 klasse. Forløbet er uden 
eksamen for at kunne skabe et trygt og motiverende undervisningsmiljø samtidig med, at man vil 
sikre et højt fagligt niveau. 
 
https://www.waldorfkbh.dk/  

 
  
HADRUPLUND ET HELHEDSTILBUD TIL UDVIKLINGSHÆMMEDE 
 

      
                                                                                                                                                        Mette med en beboer 

På Hadruplund arbejder man efter et idegrundlag, der bygger på Rudolf Steiners menneskebillede. 
Stedet blev i 1999 etableret som opholdssted med intern skole for 8 udviklingshæmmede børn. 
Ejendommen er en forhenværende firlænget gård beliggende i landsbyen Hadrup i den sydlige del 
af Odder kommune syd for Aarhus. 
I dag rummer institutionen både voksne og børn. Den er betragteligt udbygget og kan tælle 60 
ansatte. Stedet ledes af Mette Brask Jensen.  https://www.hadruplund.org/  

                                                              
     Glasmosaik i salen 
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FRA BORD TIL JORD – NYT FRA EUROPAPARLEMENTET 

 

     
                                                                                                                                   Kieselgården 
 

Europaparlamentarikerne fremlægger planer for en modernisering af EU’s fødevaresystem. 
Produktion af sundere fødevarer, rimelig indkomst til landbrugere og reduktion af skadelige 
miljøaftryk skal sikres. Planerne indeholder forøgelse af de økologiske og biodynamiske tiltag. 
 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-
strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable  
 
 
 

 
DYRKNING AF DYNAMISERET RUG 

    
Tina Hansen 

 
Tina Hansen, der er biodynamisk landmand og kornforædler, fortæller i medfølgende film om sit 
arbejde for at ’dynamisere’ en rugsort, kaldt Schmidt-rugen. Det drejer sig om en 2 meter høj 
tilpasset og robust rugsort, som er biodynamisk og bliver dynamiseret, hvilket vil sige, at den er gjort 
fleksibel ved dyrkning under forskellige jordbunds –og klimaforhold.  
Tina Hansen har også viet sig til et arbejde med planten lysrod. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNtXXIIa4y8  
 
https://www.lysrod.dk/  
 
https://www.lysrod.dk/lysroden-uddybet  

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable
https://www.youtube.com/watch?v=NNtXXIIa4y8
https://www.lysrod.dk/
https://www.lysrod.dk/lysroden-uddybet


BIODYNAMISK KORNDYRKNING PÅ ØSTAGERGÅRD 

 

  
Carsten Hansen                                                                 Østagergård 
 

På Østagergård ved Jystrup i Midtsjælland dyrker man fødevarer ud fra en særlig balance. Opskriften 
hedder kløver, græs, korn, køer og kompost. 
Gården er selvforsynende med foder og gødning og bruger eget såsæd. Den forsyner butikker med 
mel fra eget mølleri og brød fra gårdens bageri. I produktionen af børnemad bliver der brugt 
glutenfri havre, fordi denne er analyseret fri for tungmetaller.  
Østagergårds dyrkningsareal er ca. 220 ha, hvor omkring en tredjedel af jorden er udlagt til græs. På 
resten af gårdens jorder dyrkes der konsumkorn. 
 
https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/biodynamisk-havre-bliver-til-babymad-fri-for-
tungmetaller  
 
 

 
VI SPRINGER OVER HVOR KORNET ER HØJEST 
 
 

     
 
 

Det kendte mølleri og bageri Aurion, som allerede i 1974 kunne åbne sin første butik i Hjørring, 
leverer fortsat 100% økologisk eller biodynamisk kvalitet.  
Siden 1984 har Aurion malet sit mel på østrigske naturstenskværne, hvilket giver melet en aromatisk 
smag. 
Her produceres også glutenfri produkter, og stedet er kendt for sine udsøgte opskrifter. 
 
https://oekovejen.dk/shop/124-aurion/?gclid=CjwKCAjwoP6LBhBlEiwAvCcthAq_6v-
kmZKuJcOExjLryVv5i9XQ7ZhR7-iwAa9Ieg8H1pDQihpHERoCSzgQAvD_BwE  
 
https://www.aurion.dk/shop/kvaerne-korn-og-mel/default.aspx  
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STÆVNE UNDER TEMAET RUDOLF STEINERS KARMAFOREDRAG 
 

   
                                                                                                                        Peter Selg 
 

I november 2021 finder et offentligt stævne sted på Goetheanum, hvor temaet er Rudolf Steiners 
karmaforedrag. Disse foredrag giver dybtgående iagttagelser af og indblik i karmisk-historiske og 
socialt dannende kræfter. Det var Rudolf Steiners håb, at disse foredrag kunne vække 
erkendelsesandagt hos sine tilhørere og i dag sine læsere for karmiske sammenhænge og 
menneskelige relationer. 
 
https://www-goetheanum-org.translate.goog/die-karmavortraege-rudolf-
steiners?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=nui,sc   

 
 
STUDIEKONFERENCE OM MARKUSEVANGELIET NOVEMBER 2021 
 

               
 
Studiekonferencen om Markusevangeliet i november 2020 havde kun få deltagere, hvorfor emnet 
tages op igen i år, november 2021. Et arbejde med Markusevangeliet kan være nøglen til forståelse 
af det dobbelte spørgsmål: 1) Findes der en kosmisk virkelighed, som kan opleves i betydningen 
virkelighed? 2) Kan sanseverdenen blive det sted, hvorfra en ny oversanselig verden opstår?  
Ifølge Rudolf Steiner er netop Markusevangeliet vor tids evangelium. 
https://sbk-goetheanum-org.translate.goog/aus-der-sektion/news/einzelansicht/das-markus-
evangelium-studientagung-zu-rudolf-steiners-vortragszyklen-u%CC%88ber-das-markus-
evangelium?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=nui,sc  

https://www-goetheanum-org.translate.goog/die-karmavortraege-rudolf-steiners?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-goetheanum-org.translate.goog/die-karmavortraege-rudolf-steiners?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=nui,sc
https://sbk-goetheanum-org.translate.goog/aus-der-sektion/news/einzelansicht/das-markus-evangelium-studientagung-zu-rudolf-steiners-vortragszyklen-über-das-markus-evangelium?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=nui,sc
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DET OVERSANSELIGE MENNESKE ANTROPOSOFISK FORSTÅET 
 

                      
 
Ny bog med fem foredrag holdt af Rudolf Steiner for medlemmer af Den Frie Højskole for 
Åndsvidenskab ved et stævne i forbindelse med grundlæggelsen af et hollandsk antroposofisk 
landsselskab. 
Den 13. til 18. november 1923. 
 
https://bog.nu/titler/det-oversanselige-menneske-antroposofisk-forstaet-rudolf-steiner  
 

ARTIKEL OM KAJ SKAGEN AF CATO SCHIØTZ 

 

       
Cato Schiøtz 
 
Bogen Morgen ved Midnatt om den unge Rudolf Steiner af norsk forfatter Kaj Skagen er tidligere 
blevet annonceret i Antropost.dk. Kaj Skagen har et langt værdifuldt forfatterskab bag sig, men har 
ikke desto mindre måttet kæmpe en hård kamp og været en omdiskuteret forfatter. Han har 
behandlet mange vigtige antroposofiske temaer – også i sine skønlitterære værker. Ikke for 
ingenting er han nordmand. Få lande har som Norge haft så mange centrale forfattere, der har 
interesseret sig for eller forbundet sig med Rudolf Steiner og antroposofien. Kaj Skagens gode ven 
advokatfuldmægtig Cato Schiøtz har skrevet en fin og interessant artikel om Kaj Skagen, hans 
forfatterskab og hans forhold til Rudolf Steiner og antroposofien. 
 
https://www.dialogos.no/kaj-skagen-og-antroposofien/ 
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ARCHIVE MAGAZINE GOETHEANUM 
 

             
Archive Magazine 
 

I Arkivmagasinet i Dornach finder man i forbindelse med 100året for grundlæggelsen af den første 
Waldorfskole i Stuttgart væsentligt materiale om Waldorfuddannelsens historie. Johannes Kirsch 
gør sig nogle interessante refleksioner. Han arbejder ud fra detaljerne i Rudolf Steiners metode til 
viden, og han fokuserer på de indre antropologiske og akademiske diskussioner om aspekter ved 
Waldorfuddannelsen. 
 
https://www.themen-der-zeit.de/das-neue-steiner-archiv-magazin/  
 
 

SKOVALFEN LEGETØJSBUTIK I ROSENGÅRDEN KØBENHAVN 
 

     
 
Skovalfen kan byde på et univers af eventyr, fantasi, kreativitet og kvalitet. Hos skovalfen gør man 
sig umage for at skabe et udvalg af legetøj, der kan inspirere børn til sjov, stimulerende og 
fantasifuld leg og samtidig bidrage til deres udvikling. Man kan finde unikke julegaver her.  
Rosengården 2, 1174 København. 
 
https://www.google.com/search?q=skovalfen&rlz=1C1AVNC_enDK591DK591&oq=skovalfen&aqs
=chrome..69i57j46i39i175i199j69i59j0i512l6.3078j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8                                                                                                                                                                                          
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