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SJÆLENES OPVÅGNEN, DET 4. MYSTERIEDRAMA AF RUDULF STEINER
Rudolf Steiner skabte sine 4 Mysteriedramaer, Indvielsens Port, Sjælens Prøvelse, Tærsklens Vogter
og Sjælenes Opvågnen til de daværende årlige teosofiske kongresser, som fandt sted i München i
perioden 1910-1913. Handlingen er bygget op om en gruppe menneskers skæbneerfaringer. De
søger alle vejen mod en højere bevidsthed. Dette tema udvikles gennem alle fire dramaer, idet
Rudolf Steiner sætter hovedpersonerne i forhold til sunde oversanselige fremskridtskræfter på den
ene side og modstandsmagter på den anden. Det bliver vist, hvordan personernes nuværende
livsforløb er fremgået af tidligere, og han lader dem på den måde skridt for skridt udfolde deres
dybeste skæbnemotiver. Vi følger personerne gennem 4 trin. De føres efterhånden ud over det
subjektive og frem mod højere, mere almengyldige former for fællesskab og socialt samvær, og
sådan bliver denne menneskegruppes liv og udvikling til en spejling af vor moderne tids vigtigste
impulser, af de muligheder og hindringer, vi selv stilles overfor og må tage stilling til.
Klaus Barfod (1941-2021) har oversat mysteriedramaerne til dansk og har sammen med
oversættelsesarbejdet opført dem en efter en. Han nåede ikke at opføre 4. Mysteriedrama før sin
død, men andre tog over, og i november måned 2022 vises det 4. drama, Sjælenes Opvågnen på
Sjælland og i Jylland.
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EN NY POLITIK FOR EUROPA OG VERDEN I 1980ERNE

Mikhail Gorbatjov

Mikhail Gorbatjov skrev bogen Perestrojka – Nytænkning i russisk politik i 1985, efter at han var gået
af som Sovjetunionens præsident. Han havde været generalsekretær for Sovjetunionen og dermed
regeringschef. Af ham lærte vi ordene ’glasnost’ og ’perestrojka’. I 1980erne blev den kolde krig
mere og mere farlig og mængden af nukleare, biologiske og kemiske våben var både i øst og vest
enorm. Og så skete det utrolige. Gorbatjov erklærede, at våbenkapløbet måtte standse. Han talte
åbent og ærligt fra hjertet. Han ændrede historiens gang, fordi han vovede, hvad ingen vestlig
politiker havde vovet.
https://goetheanum.ch/de/nachrichten/eine-neue-politik-f%C3%BCr-europa-und-die-welt
Interview med Gerald Häfner foretaget af Wolfgang Held:
https://goetheanum.ch/de/nachrichten/michail-gorbatschow

KRIG I NAGORNA-KARABAKH REGIONEN

Armeniens præsident

Asarbadjans præsident

Nagorna-Karabakh regionen (lilla)

Ikke kun i Ukraine er der en tragisk krig. I mere end 30 år har Asarbadjan og Armenien været i krig
kun kort afbrudt af en fredsslutning i forbindelse med corona. Krigen har handlet om retten til
området Nagorna-Karabakh, som er beliggende i Asarbadjan, men hovedsageligt beboet af
armeniere.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-09/armenien-aserbaidschan-kaukasus-graueltaten-unrede
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/NagornoKarabakh?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=sc

LUCIAKLINIKKEN I NYE SMUKKE OMGIVELSER

Bygningen på Albani Torv, Odense

Nanna Kirkebjerg og Henrik Neelmeyer, Fynsk Erhverv

Nanna Kirkebjerg er speciallæge i Almen medicin med fordybelse i stress og rekreation. Hun har
tidligere haft rekreations- og stressklinik i Dallund Slot på Nordfyn. Nu udvikler hun idéen videre i
hjertet af Odense, hvor hun og Peer Kirkebjerg har købt Fynsk Erhvervs bygning på Albani Torv. Her
vil hun skabe et lægefagligt stærkt tilbud til alle borgere. Den nye bygning er blevet nænsomt
moderniseret og indrettet til formålet.
https://fynskerhverv.dk/albani-torv-solgt-og-viderefoeres-i-de-historiske-rammer-til-nyt-koncept/
https://www.youtube.com/watch?v=_7H8o1vPzfU

FÆLLESSKAB ER BYGGET PÅ HJERTEKRAFT

Magdalena Walchshofer

I slutningen af september var 850 mennesker forsamlet på Goetheanum til den årlige medicinske
konference. Temaet var hjertekraft og fællesskab. Det handlede om dannelsen af menneskets hjerte og om,
hvordan vi ved hjælp af vore hjertekræfter kan skabe udligning, forbinde ekstremer og således ud fra en
forfinet iagttagelse kan reagere. Hjertet regulerer varme og rytme. Det er sæde for Jeget. Når et menneske
engagerer sig i et fællesskab, er hjertekræfterne i spil og danner broen fra Jeg til Du, fra det indre til det ydre,
fra læge til patient. Det terapeutiske fællesskab vokser ud af hjertekraft, og gennem den fælles omsorg opstår
noget større.
https://goetheanum.ch/de/nachrichten/aus-herzen-baut-sich-gemeinschaft

NORDISK BIODYNAMISK FORUM: ET LANDBRUG SOM LEVENDE ORGANISME

Nordisk biodynamisk Forum finder i år sted i Kullerup ved Nyborg på Fyn. Der sættes fokus på,
hvordan begrebet landbrugsorganisation kan inspirere til at skabe et landbrug med god indre
balance og høj grad af selvforsyning med foder og gødning.

http://www.biodynamisk.dk/dokumenter/Nordisk-biodynamisk-Forum-18-20-1122.pdf

MIKRO-MØLLERIET VILD HVEDE

Bjarne Schaldemose

Ingeborg og Emilie

Mølleriet

Ingeborg Pauls og Emilie Hansted brød op fra byen for at starte deres eget mikro-mølleri i Bjarne
Schaldemoses biodynamiske gård på Nordvestfyn. Mølleriet har de kaldt Vild Hvede. Til dyrkning af
kornet anvender de regenerative dyrkningsmetoder, som sikrer, at jorden holdes frugtbar ved hjælp
af naturens egne biologiske processer. Melet er altid friskmalet med både nye og gamle kornsorter
i sortimentet. Alle kornarter har gode ernæringsegenskaber og høj bage-kvalitet. Til at male melet
benyttes en østrigsk stenkværn.
https://fyens.dk/artikel/landmand-uden-afgr%C3%B8der
https://vildhvede.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t-BWOsbED1w

GRØN SKOLE MED HØNS HAVE OG BIER

Byens Steinerskole, Otto Busses Vej 47 København, er en grøn bæredygtig friskole med fokus på at
give eleverne en betydningsfuld tilknytning til naturen, en tilknytning, der understøttes op gennem
skoleårene og hele tiden ud fra alder og fagligt ståsted med den hensigt at skabe sammenhæng for
eleverne – mellem dem selv og deres omgivelser.
https://www.byenssteinerskole.dk/groen-skole/
https://www.byenssteinerskole.dk/

Byens Steinerskole

FORSKELLIGE UDDANNELSESKURSER PÅ BONSAI INSTITUTE

Rikke Rosengren

Bonsaiplanten

Lille pige i arbejde

Rikke Rosengren, der er medstifter og leder af Rudolf Steiner Børneøen Bonsai og redaktør i forlaget
Blue Pearl Books, er endvidere medstifter og leder af Bonsai Institute. På instituttet tilbyder hun og
andre dygtige medarbejdere en række kurser i eksempelvis Bæredygtig og bevidst ledelse 2023,
Coaching med fokus på udvikling og kommunikation i pædagogiske organisationer samt
opkvalificering i Steinerpædagogik.
https://bonsaiinstitute.dk/
https://bonsaiinstitute.dk/undervisere/

LEJRE HØJSKOLE

Ved Grangården

Oplevelser i felten

Danmarks nye højskole i Kirke Såby ved Lejre ligger midt i smuk natur, tæt på skov og fjord og ikke
så langt fra København.
Ved siden af faglige tilbud vil man på højskolen lægge særlig vægt på at styrke fællesskabet både
mellem elever på højskolen og mellem højskolen og lokalsamfundet
Grangården, som er rammen for undervisningen, blev overtaget omkring februar 2022, så idéerne
og planerne skal nu tage fæste. Der har allerede en tid været holdt højskoleaftner, ligesom der også
er afholdt et 2ugers sommerkursus.
De to ildsjæle, initiativtagerne Heidi Hansen og Lotte Eghøj er i fuld gang med at gå fra tanke til
handling. Projektet er unikt, og sammen med Lejres viceborgmester Grethe Nørskov Saabye
fortæller de om spændende fremtidige tiltag:
https://www.youtube.com/watch?v=MdpqSJjeDfQ
https://www.sn.dk/lejre-kommune/hoejskole-rykker-ind-i-bygninger-det-bliver-fysisk-paa-en-andenmaade-nu/
https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2022/to-utopier-der-nu-erblevet-virkelighed-lejre-hoejskole-og-landsbyklyngen-hoejskolesletten/
https://lejrehojskole.dk/

Grangården

Lotte Eghøj og Heidi Hansen

Grethe Nørskov Saabye

AT LEVE I MUSIKKEN ER AT LEVE I ET AFBILLEDE AF SIN ÅNDELIGE HJEMSTAVN

Rafael Rennicke

Musikforskeren og musikformidleren Rafael Rennicke (f. 1979) fortæller lidt om, hvordan Rudolf
Steiner oplevede og erkendte musikken. Rafael Renneicke giver et indblik i hans musikalske kosmos.
Bl.a. har Rudolf Steiner i forbindelse med komponisten og musikeren Anton Bruckner sagt, at når
han, som lever fuldt og helt i musikken, spiller på klaver, forsvinder klaveret ind i musikken.
Musikken spillede en stor rolle i Rudolf Steiners liv.
https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/aexavarticle-swr-59894.html

ETT LIV I KONSTEN – ARNE KLINGBORG OG ANTROPOSOFIEN

Arne Klingborg

Berit Frøseth

Berit Frøseths bog er en beretning om Arne Klingborg (1915-2005) og de mennesker, han
samarbejdede med i sit liv som maler, gartner og udstillingskurator. Bogen skildrer hans liv fra
fødslen til 1964, hvor han blev medgrundlægger af Rudolf Steiner Seminariet i Järna. Ved siden af
sit virke som udøvende kunstner, var han en lysende kunstpædagog. Han åbnede kunstens verden
for hundredvis af mennesker og bidrog derigennem til ændring i deres liv.
https://www.facebook.com/josefin.lassbo/videos/328900482502871
https://cdon.dk/boger/ett-liv-i-konsten-arne-klingborg-antroposofin-p91241568

NATURENS GLEMTE SPROG- VEJE TIL EN LEVENDE NATURFORSTÅELSE

Trond Skaftnesmo

Naturens forunderlige verden

Naturens glemte sprog er en bog af Trond Skaftnesmo. Bogen handler om, hvordan skolen kan tage
vare på at pleje børns naturlige fascination af naturfænomenerne. Forfatteren skriver i sit forord:
Mange har forundret sig over, at interessen for naturfag falder i løbet af skoletiden. Professor i
naturfags metodik, Svein Sjøberg påpeger, at børn har en medfødt interesse for naturfag, men den
forsvinder ofte, når de begynder at få faget i skolen. Det er særdeles vigtigt i skolen at bygge videre
på barnets fascination af naturen og af naturfænomener.
https://www.haugenbok.no/dokumentar-og-fakta/dyr-og-natur/naturens-glemte-sprak/9788293235408

RUDOLF STEINER – EINE BILDBIOGRAFI

Bildbiografi

Rudolf Steiners forældre

Rudolf Steiner

Rudolf Steiners livsvej er udkommet i billeder og dokumenter. De er hentet i Rudolf Steiner Arkivet
i Dornach, hvor man har fundet talrige fotografier og dokumenter. I 8 kapitler føres man gennem
hans liv, og en yderligere tilgang til ham er derigennem blevet mulig.
https://www.amazon.de/Rudolf-Steiner-1861-1925-Bildbiographie/dp/3727453362

