
Antropost.dk august 2022 

 
  

INSTITUT FÜR SOCIALE DREIGLIEDERUNG 
 

  

 
Den sociale tredeling er et krav i vor tid. Rudolf Steiner var den første og samtidig den mest 
konsekvente fortaler for en tredelt samfundsstruktur. I forlængelse heraf arbejder Institut für 
sociale Dreigliederung for at finde kvalitative indikatorer til bestemmelse af solidaritetsbaserede 
erhvervsinitiativer, særligt landbrugsinitiativer. 
 
https://www-dreigliederung-
de.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=sc  
 
 

 
ÅRSTRÆNING I FRIHEDENS FILOSOFI 

 

               
 
Træning i Frihedens Filosofi af Rudolf Steiner vil sige, at man gennem et tidsrum fordyber sig i hvert 
af bogens kapitler, og at man på et kort udtrækker hovedidéer derfra. Man kan da korttekst for 
korttekst følge tankegangen og alt efter kompleksiteten bestemme hvor lang tid, man vil dvæle ved 
det enkelte kort. Måden at øve på kan være meget individuel samtidig med, at vejen er fælles. Det 
støtter viljesprocessen. 
 

https://philosophie-der-freiheit.de/  

https://www-dreigliederung-de.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=sc
https://www-dreigliederung-de.translate.goog/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=sc
https://philosophie-der-freiheit.de/


 

BONSAI INSTITUTTET 
 

        
Rikke Rosengren 
 
Rikke Rosengren er leder og medstifter af Rudolf Steiner skovbørnehaven Børneøen Bonsai, Bonsai 
Institut. Hun er uddannet Rudolf Steinerpædagog i Australien, har arbejdet og undervist mange år i 
Danmark og udlandet Rikke tilbyder sammen med andre kompetente undervisere kurser samt 
uddannelser i småbørnspædagogik, herunder et online kursus i naturbaseret førskolealder 
uddannelse. Bonsai Instituttets program henvender sig til forældre, pædagoger og andre, der 
arbejder med børn, og som har interesse i at skabe rammer for en god og sund barndom.  
 
https://bonsaiinstitute.dk/ 
 

https://rs-bonsai.dk/    
 
 
 

BLUE PEARL BOOKS 
 

       
 

Blue Pearl Books er et lille forlag, som blev stiftet i 2019. Forlaget udgiver pædagogiske bøger til 
forældre samt pædagogisk personale, og der udgives tillige børnebøger. 
Forlaget lægger vægt på, at udgivelserne er smukke for såvel voksne som børn. Det benytter så vidt 
muligt bæredygtige materialer og producerer lokalt. 
 
https://bluepearlbooks.dk/  
 
 

 
 
 

https://bonsaiinstitute.dk/
https://rs-bonsai.dk/
https://bluepearlbooks.dk/


NOTFALLPÄDAGOGIK OHNE GRENZEN 
 

     
 
Akut pædagogik understøtter og forebygger ved behandling af stressende begivenheder psykiske 
lidelser, og det gøres med pædagogiske midler. Der har denne sommer været givet en 
indføringsmodel i Karlsruhe nordvest for Stuttgart gennemført af sammenslutningen 
Notfallpädaggik ohne Grenzen i forening med Freie Hochschule Stuttgart. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NMSwrUT_7Zo 
 

https://www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik/internationales-netzwerk/     
 
 

 
BIODYNAMISK FORBRUGERSAMMENSLUTNING 
 
 

                       
 
Biodynamisk Forbrugersammenslutning holder åbne møder den første torsdag i hver måned kl. 17. 
Møderne finder sted på Rathsacksvej, Frederiksberg. Endvidere står sammenslutningen for en 
række arrangementer, der ofte bygger på foredrag af Rudolf Steiner. 
 
https://biodynamiskeforbrugere.dk/arrangementer 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NMSwrUT_7Zo
https://www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik/internationales-netzwerk/
https://biodynamiskeforbrugere.dk/arrangementer


KØD FRA BIODYNAMISKE KØER 
 

   
Mikkel Hesselager                                Eliselund ved Haderslev                  Det er mode at spise biodynamisk 
 

Kokken Mikkel Hesselager er produktionschef i firmaet Spis min Gris, som forhandler kød fra 
eksempelvis Eliselund. Han fortæller i sin film om den kvalitet, man får, når man køber kød fra 
biodynamisk opdrættede husdyr. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SDbxppsVRl8 
 

https://xn--konu-fra.dk/mark-og-stald/studene-er-motor-i-kredslobet-pa-eliselund  
 
 
 

JORDEN OG KOEN BINDER CO2’EN 
 

        
Labøllegård 

 
25 dyr af skotsk højlandskvæg på Labøllegård har vist, at de sammen kan opbygge en jord med et 
højt indhold af kulstof og dermed binde CO2. 
Filosofien på gården er, at kun med sund jord, sunde planter og sunde dyr kan man skabe sund mad 
og samtidig også gøre gavn for klimaet. 
Labøllegård ligger med skrånende marker lidt syd for Bogense på Nordfyn. 
 
https://laboellegaard.dk/JordenogkoenbinderCO2en/   
 
https://laboellegaard.dk/    
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SDbxppsVRl8
https://økonu.dk/mark-og-stald/studene-er-motor-i-kredslobet-pa-eliselund
https://laboellegaard.dk/JordenogkoenbinderCO2en/
https://laboellegaard.dk/


DEN STØRSTE LILLE BONDEGÅRD 
 

   
Apricot Lane Farms             Molly og John Chester                            Bakkelandskab ved LA 
 

”Om vi spiser et stykke af en ko eller et stykke gulerod, det er kun så nærende som den jord, der 
nærer det”, siger John Chester. Et sundt grundlag dannes oppefra og nedefter, hvilket vil sige, at 
enhver beslutning, vi træffer, har betydning. Den kultiverende økologiske regenerative 
dyrkningsmetode, som har den rette balance mellem vild natur og kultiveret landskab, er 
altafgørende. John og Molly Chester har skabt en frugtbar oase midt i et goldt bakkelandskab en 
times kørsel fra Los Angeles i Amerika. 
 
https://www.apricotlanefarms.com/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VwG4HdvGMpc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5-zHB2B2P4A    
 
 
   

LÆGEPLANTER PÅ CREMEKRUKKER 
 

    
                                                                 Nanna Kirkebjerg 
 

Lucia Cares hudplejeserie er baseret på gamle lægeurter og forener naturmedicinske traditioner 
med moderne dematologi og farmalogi. Produkterne kan bruges enkeltvis eller som serie. 
 
 
https://luciacare.com/om-luciacare/  
 
https://luciacare.com/  
 
 

https://www.apricotlanefarms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VwG4HdvGMpc
https://www.youtube.com/watch?v=5-zHB2B2P4A
https://luciacare.com/om-luciacare/
https://luciacare.com/


SUNDE KILDER UDFOLDER SELVHELBREDENDE KRÆFTER 

 

      
Marcus Schneider                        Paradisfloderne og porten   Møde i Rorschach 
 
 
Der afholdes et sommerstævne 20-21 august i byen Rorschach på den sydlige bred af Bodensee, hvor Marcus 
Schneider holder 5 foredrag, og hvor man kan deltage i eurytmi og sprogformning. 
Foredragene vil give indblik i kunst og sandhed og i omgangen med frihed. Der tages udgangspunkt i Paulus 
og Novalis, og til slut giver Marcus Schneider deltagerne øvelser for de kommende måneder, så hver enkelt 
agtsomt kan tage selvstændige skridt som indledning til fremtiden. 

 
https://www.bodensee-sommertagung.ch/ https://www.youtube.com/watch?v=EOayxumfJrc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=n8jd31U-kMw 

 
 

 
FREE COLUMBIA I HUDSON 

 

    
Zvi Szir  
 

Zvi Szir er direktør for Neue Kunstschule i Basel. I 2009 startede han Free Columbia som et initiativ, 
der skulle tage sigte på at dyrke kunst, æstetisk uddannelse, fordybende undersøgelser og frit ikke 
spekulativt arbejde i udførelsen af kunst. Det 3-ugers sommerkursus blev i år afholdt 11.-29. juli. 
 

https://www.freecolumbia.org/calendar/imagining-the-real-with-zvi-szir-in-philmont-ny  
 
https://www.neuekunstschule.ch/ 

 
 

 

https://www.bodensee-sommertagung.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=EOayxumfJrc
https://www.youtube.com/watch?v=n8jd31U-kMw
https://www.freecolumbia.org/calendar/imagining-the-real-with-zvi-szir-in-philmont-ny
https://www.neuekunstschule.ch/


150-ÅRET FOR PIET MONDRIANS FØDSEL 

 

      
Piet Mondrian (1872-1944) 
 

I anledning af 150-året for den hollandske malers fødsel vises en udstilling af hans værker på 
Foundation Beyeler Museum i Riehen, Basel. Mondrian fører os tilbage til begyndelsen af 1900-
tallet, hvor billedkunstnerne ikke længere fandt det sande og det skønne i den naturalistiske 
fremstilling af virkeligheden, men i abstraktionen. Udstillingen viser Mondrians evolutionære proces 
fra det naturalistiske til det abstrakte. 
 
https://www.fondationbeyeler.ch/startseite  
 
 

 
MARCUS ROTHKES KONTEMPLATIVE KUNSTUDTRYK 
 

    
Marc Rothko (1903-1970) 
 

Marc Rothko, der tilhører den amerikanske abstrakte modernisme, var livet igennem fascineret af 
menneskets møde med det universelle og det mytisk religiøse. I sine malerier lagde han vægt på det 
maksimale farveudtryk og var sig bevidst, at farven ikke kan optræde frit svævende, men må have 
en afgrænsning, må blive til form og ikke forblive diffus tilfældighed. Han forenklede sine former til 
vandret liggende rektangler, der fylder fladen ud, og han opnåede således sin virkning ved præcise 
proportioner. Endvidere er hans udtryksfulde farveklange og hans farvefladers taktile udstråling 
bemærkelsesværdig. Det kontemplative opstår sammen med en grundig fladebehandling, ved at 
fladen strækkes næsten ud til kanten. 
 
https://denstoredanske.lex.dk/Mark_Rothko  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4vUMcckZ5aw   
 
 

https://www.fondationbeyeler.ch/startseite
https://denstoredanske.lex.dk/Mark_Rothko
https://www.youtube.com/watch?v=4vUMcckZ5aw


 

150-ÅRET FOR KRISTENDOMSFORNYER N.F.S. GRUNDTVIGS DØD 
 

   
Grundtvig og Marie Toft            Claras Kirkegaard                           Gammel Køgegård 
 

Danske Niels Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er en væsentlig forløber for Rudolf Steiner og 
dennes livsværk. I Danmark kan vi i år fejre 150-året for Grundtvigs død 6.september, 4 dage før 
hans 89års fødselsdag i 1872. 
Grundtvig er gravsat på Claras Kirkegaard ved Gammel Køgegård i det idylliske sydsjællandske 
landskab med Køge Ås. I anledning af 150-året er der forskellige markeringer. En af dem er et 
dagsarrangement med udflugt til gravstedet.  
 
https://lof.dk/oest/grundtvig-2022  
 

 
250-ÅRET FOR DIGTER OG BJERGVÆRKSASSESSOR NOVALIS’ FØDSEL 
 
 

     
Friedrich von Hardenberg           Litteraturpavillon, Weissenfels                         Karfunkel (Lehrlinge zu Sais) 
 

Endnu en meget væsentlig forløber for Rudolf Steiner er Friedrich von Hardenberg, hvis digternavn 
er Novalis (1772-1801).  
Hvor Grundtvigs dødsår er 1872, er Novalis’ fødselsår 1772. Derfor fejres begge i 2022. 
Der var omkring Novalis’ fødselsdag 2.maj adskillige markeringer ved Oberwiederstedt og i 
Weissenfels, Sachsen-Anhalt. Arrangementerne var dog stærkt forstyrret af corona. 
 
https://www.internationale-novalis-gesellschaft.de/tagungen-und-veranstaltungen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IwiuNZ9LZe8   
 
https://www.weissenfels.de/Stadt-Ortschaften/Pressestelle/Pressearchiv/Novalis-Festwoche-vom-1-bis-7-
Mai-2022.php?object=tx,3678.5.1&ModID=7&FID=3678.16180.1&NavID=3678.12.1&La=1&kat=3678.3                                                                                                             

https://lof.dk/oest/grundtvig-2022
https://www.internationale-novalis-gesellschaft.de/tagungen-und-veranstaltungen
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