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     WALDORFSKOLENS JUBILÆUM 
 

 
 
100-året for den første Steiner Skole, Waldorf- 
skolen i Stuttgart blev i Danmark fejret ved 
bl.a. opsætning af drager i forbindelse med 
skolernes høstfest rundt om i landet. 
 

 
 

I dag er der ca. 1100 skoler og næsten 2000 
børnehaver spredt i verden, og der kommer 
hele tiden flere. Institutionerne bliver fortsat 
videreudviklet og tilpasset nutiden. Hold øjne 
og ører åbne! 100 år er kun begyndelsen. 
 
https://www.vidarskolen.dk/tidligere-
begivenheder.aspx#Hstfest 
 
https://www.steinerskoler.dk/waldorf-100-2/  
 
http://www.steinerskolen-aarhus.dk/wp-
content/uploads/2019/08/Waldorf-100_A5-
folder-web-final.pdf 
 

 
 

          100ÅRS JUBILÆET I TYSKLAND 
          STUTTGART 
 

 
 
 

Ved den ældste Waldorfskole i Stuttgart fandt 
en festlig markering sted. 
 

 
Uhlandshöhe 
 

https://www.waldorfschule-
uhlandshoehe.de/schulleben/waldorf-
100/dankeschoen/  
 
På jubilæumskongressen i Stuttgart handlede 
det om at mindes de forgangne 100 år, men 
ligeså meget om at se fremad. Her var samlet 
mere end 500 deltagere. Foredrag og 
samtalefora lokkede offentligheden til, og 
spørgsmålet om en skolebevægelse af i 
morgen rykkede med ind i centrum. 
 
https://www.freie-hochschule-
stuttgart.de/aktuelles/wir-sagen-danke/  
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               TEMPODROM BERLIN 
 

 
 
Som tidligere nævnt i Antropost.dk blev 100året 
også fejret på Tempodrom i Berlin. 
Nedenstående link er et 3 timers program udført 
af ældre elever fra Kina, Japan, Australien, 
Namibia og Europa. Programmet består af sang, 
musik, eurytmi, korte taler samt andre overra- 
skelser. Derefter følger Flensburger i Berlin. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rx3mMK2N
da8  

https://www.youtube.com/watch?v=zRptWE
taUzE  
 

      WALDORF 100 SPORTSPROJEKT 
 

 
 

Sportsprojektet i Waldorf 100 er marathon 
rundt om i verden. Projektet vil inspirere og 
forbinde verden. 
 
https://www.waldorf-
100.org/en/project/marathon-around-the-world/ 

 
 

      VIDAR SKOLENS JUBILÆUM 2020 
 

 
Elever og lærere på Vidar Skolen 1950 

 
I 2020 kan den første Steiner Skole i Danmark 
fejre sit 70års jubilæum. 
 

  
 
Stenkunstneren Hans Frørup blev elev 15. 
august 1950 på den daværende Steiner Skole 
dengang beliggende Duntzfelts Allé i Hellerup.  
Han fortæller fra sin skoletid: hvordan han, da 
skolen startede, kom ind i 2. klasse hos 
lærerinde fru Ganneskov, om tysk og engelsk 
fra starten, om vandfarvemaleri, eurytmi, 
udstillinger og mere. 
 
https://www.byenssteinerskole.dk/steinerskolen
/elev-paa-vidar-skolen-foerste-dag-1950/  
 

         
 
https://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2018-
05-06/-TV-Fattighuset-fik-en-flot-skulptur-til-
minde-om-initiativtageren-2125612.html  
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            GOETHEANUM-FONDEN 

 

 
 
Goetheanum-Fund (et initiativ fra det antro- 
posofiske samfund i Schweiz) er blevet et 
vigtigt redskab til støtte for antroposofisk 
forskning såvel som for en bevægelse, der er 
vokset ud over selve det antroposofiske 
samfund. 
 

 
 
I dag værdsætter og køber mange menne- 
sker de antroposofiske produkter så som 
Demeterfødevarer, medicin, plejemidler m.m. 
eller de benytter pengeinstitutter, Waldorf- 
skoler, kurative uddannelser, socialterapi- 
centre osv. De ved dog ofte kun lidt om disse 
produkters og tilbuds underliggende kvalitet 
og om de mange års forskning og erfaring, 
som her er investeret. 
 
Goetheanum-Fund sigter mod at gøre ’frug- 
terne’ af Rudolf Steiners livsværk kendte og 
tilgængelige. 
 
https://translate.google.dk/translate?hl=da&
sl=en&u=https://goetheanum.co/en/news/a
nthroposophie-unterstutzen-ohne-mitglied-
zu-sein&prev=search 
 

 

MERKUR HAR FÅET NY DIREKTØR 
 

 
 
Merkur Andelskasse har fået ny direktør med 
tiltrædelse 1. november 2019. Det er Charlot- 
te Skovgaard, hvis forudsætning er stillinger i 
Arbejdernes Landsbank, Coop Bank, KPMG og 
Danske Bank. 
 

 
 
Den ny direktør skal hjælpe Merkur til fortsat 
at styrke det kundeorienterede fokus og 
udvikle Andelskassens unikke position på 
markedet. Hendes særlige interesse og kom- 
petence er det værdibaserede. 
 

 
 
https://merkur.dk/privat/  
 
https://da.wikipedia.org/wiki/Merkur_Bank  
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  NORDISK BIODYNAMISK FORUM 

 

 
Fokhol Gård 

 
Biodynamisk Forening inviterer til Nordisk 
Biodynamisk Forum, som er et mødested for 
folk fra nordiske lande med interesse i 
biodynamisk jordbrug, madkvalitet og prin- 
cipper samt praksis. 
Formålet er udveksling og relation.  
 

 
På Fokhol ved et tidligere møde 

 
Mødet finder sted 15. til 17. november 2019 
på Fokhol Gård i Stange 118 km nord for Oslo.  
Gården ligger i et smukt kulturlandskab på 
østsiden af Norges største indsø Mjøsa.  
 

 
 
http://www.biodynamisk.dk/dokumenter/Nordis
k-Biodynamisk-Forum-2019_invitasjon-v2.pdf  

                   FORENINGEN ARTEMISIA 

 

         
 
En gruppe biodynamiske landmænd, gartnere 
og forbrugere i Danmark har stiftet foreningen 
Artemisia for på sund måde at hjælpe nye 
kvalitative planter og ernæring på vej. 
 

  
Lysrod 
 
Foreningens forskning har fokus på udvikling af 
planten lysrod (dioscorea batata), tillige på at 
dyrke og forædle udvalgte græsser til næringsrige 
kulturplanter samt at arbejde naturligt foræd- 
lende med levende dynamiske kræfter i udvalgte 
gamle kornsorter. 
 
https://www.lysrod.dk/foreningen-artemisia  
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  HODDE KRISTIAN OST 
 

 
 
 
 
Biodynamiske Hodde Kristian fra Kristians- 
minde Gårdmejeri ved Tistrup fik juni dette år 
overrakt den europæiske pris for bedste 
økologiske ost. Samme mejeri vandt sin første 
pris i 2012. 
 
https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/
kristiansminde-gaardmejeri-producent-europas-
bedste-oekologiske-ost  
 
Biodynamiske oste er populære. 
Dette års vinder af Bocuse d’Or-prisen, Kenneth 
Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel benyttede 
røgeosten fra Kirkeby og Thrane i sin vinder- 
anretning. 
 
 

 
 
https://hkiost.dk/nyheder/nyheder-fra-
specialister/danmark-vandt-bocuse-dor/ 
 
http://www.kirkeby-thrane.dk/oekologiske-
produkter http://www.naturmælk.dk/product-
category/ost/  

             PACARI CHOKOLADE 

 

               
  
Pacari er et lille familiefirma i Ecuador, som 
har specialiseret sig i chokolade af høj kvalitet. 
Til fremstillingen benyttes den nationale 
kokaobønne Arribi Nacional, og derudover 
benytter man råvarer primært fra lokale 
avlere. 
 

             
 
Pacaris biodynamiske RAW chokolade (70%) 
vandt 5 guldmedaljer ved International Cho- 
kolate Award, London i oktober. Dansk 
forhandler er Organic Denmark. 
 

   
https://www.organicdenmark.com/pacari 
chocolates-denmark  
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   DANMARKS BEDSTE SPISEKAMMER 

 

 
 
Solhjulet har høstet stor erfaring, siden Niels 
Ebbe grundlagde engrosvirksomheden for 
økologiske og biodynamiske fødevarer i 1972. 
 

 
 
Hos Solhjulet finder man basisvarer, frugter og 
bær, grønsager, mejeriprodukter, økologisk 
kød, drikkevarer samt kolonialvarer.  
 

 
 
Og her er landets bredeste udvalg af delikates- 
ser. 

        
https://www.solhjulet.dk/page/sortiment#  

         HEDEAGERGAARD VESTJYLLAND 

 

 
 
Hedeagergaard er beliggende ved den lille vestjy- 
ske by Ølgod. I 12 generationer har familien 
udviklet gården i pagt med naturen. 
Gårdens fødevarer får meget fine anmeldelser af 
kunderne fra grønsager og frugt til ost og kød. 
Chriss Hedeager leverer biodynamisk og økologisk 
mad til hele Danmark. 
 

         
 
Gårdens biodynamiske æblemost er også speciel. 

  
 
https://hedeager.info/  

https://www.solhjulet.dk/page/sortiment
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MALERIUDSTILLING PÅ GOETHEANUM 

 

   
 
Ni kunstnere fra Georgien viser 28. september 
til 1. december et udvalg af deres værker på 
Goetheanum. 
 

 
 
Leder af Sektion for Billedkunst ved Goethe- 
anum, Marianne Schubert forklarer, at spiri- 
tuel kunst har stor betydning i Georgien. Den 
georgianske kulturs udvikling er tæt forbundet 
med kristendommen. 
I 1970erne og 80erne genopdagede de unge 
billedkunstnere spiritualiteten og dannede 
modgruppe til den daværende dominerende 
socialistisk-realistiske kunststil. 
 
https://goetheanum.co/de/nachrichten/auss
tellung-zeitgenoessische-malerei-aus-tiflis-
georgien   

         OST-WEST-KONGRES 2022 

 

 
Ost-West-Kongres i Wien 1922 
 

1922 fandt den hidtil største offentlige 
kongres sted I Det antroposofiske Selskab. 
Kongressen blev afholdt i Wien og handlede 
primært om en forståelse mellem Øst og Vest 
på det såkaldt ’centralt åndelige område’, da 
man anså dette for at være forudsætningen, 
hvis en gensidig tillid skulle opbygges og 
vedligeholdes. 
  
I dag synes det, som om mistillid præger det 
gensidige globale forhold. 
 
 

 
 
Antroposofisk Selskab i Østrig vil i fællesskab med 
andre mennesker fra verdenssamfundet behandle 
spørgsmålet om opbygning af global tillid. 
 
 
https://goetheanum.co/de/nachrichten/ost-
west-kongress-2022  
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     YOUTH SECTION GOETHEANUM 

 

 
 
Ungdomssektionen ved Goetheanum organi- 
serer på Goetheanum og rundt om i verden 
konferencer, workshops, studiegrupper samt 
andre arrangementer, der alle er tilrettelagt 
for at kunne behandle aktuelle spørgsmål. 
 

 
 
Siden 2017 er der givet interviews med unge 
mellem 18 og 35 år fra alle sociale lag  for at få 
kendskab til den nye generations spirituelle 
indgang til verden. 
Spiritualitet begynder med anelser og spørgs- 
mål, og mens man er ung, søger man i renhed 
og oprindelighed. Derfor skal ungdommen 
have sit eget rum, hvor de unge sammen kan 
sætte ord på det uudsigelige og finde deres 
fælles livsholdning. 
https://www.youthsection.org/  
https://www.youthsection.org/research/  

VERDENS MEST UNIKKE BYGNINGER 
 

 
Matthias Dengler 

 
Den kendte arkitektfotograf, livsstilsfotograf 
og rejsefotograf Matthias Dengler har fået øje 
på Goetheanum som en af de mest interes- 
sante og unikke bygninger i verden. 
 

           
 

       
 
 
https://www.snapshopped.com/  
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          DANSK SÅKALENDER 2020 

 

 
 
I Maria Thuns Såkalender kan man studere 
såtider i forhold til stjernekonstellationerne. 
Maria Thun (1922-2012) opnåede et indgå- 
ende kendskab til de fire plantetyper rod, 
blad, blomst, frugt og til deres vækst. 
Såkalenderen er til stor hjælp for mange 
landmænd, gartnere, haveejere, vinavlere og 
biavlere, idet den oplyser om bedste tids- 
punkter for såning, plantning, pasning og høst. 
Endvidere giver den oplysning om plantesyg- 
domme, skadedyr, tendenser i årets vejrlig 
m.m. 
 

 
Maria Thun 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_GB9i1F
VgbQ  
 
http://www.biodynamisk.dk/sider/saakalend
er.html  

 

   DEN FORSEGLEDE ORDRE 

OPLEVD OG TENKT 1949-2019 
 

      
 
 
Kaj Skagens nye bog handler om det personlige livs 
mening, kampen for at skabe mening. 
Bogen er en sjælden vare. Vi bliver taget med bag 
de ydre hændelsers kulisse ind i en selvbiografi, 
hvor skribenten gennem fortrolig fortælling vil 
forstå sig selv som menneske og forfatter. 
 
                                               

              
   
Kaj Skagen (f. 1949) er digter, romanforfatter og 
debattør. Han har modtaget første prisen ved 
Gyldendals Roman-Konkurrence 1982 og Norges 
Riksmålsprisen 1991. 
 
Endvidere er han forfatter til Gralssøkeren og som 
før nævnt i Antropost.dk til Morgen ved Midnat 
om den unge Rudolf Steiners liv og samtid. 
 

 
http://www.antropos.no   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_GB9i1FVgbQ
https://www.youtube.com/watch?v=_GB9i1FVgbQ
http://www.biodynamisk.dk/sider/saakalender.html
http://www.biodynamisk.dk/sider/saakalender.html
http://www.antropos.no/

