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Krig er også et tema for børn, ufreden og krigens ugerninger rører dem dybt!
Waldorfskolernes Fredsnetværk opstod af elevernes reaktion på den russiske invasion i Ukraine; de følte
angst og hjælpeløshed, men også en trang til at ville og kunne gøre noget. Derfor blev netværket for fred
grundlagt 11. marts 2022. Mere end 70 skoler, børnehave og andre Waldorf-institutioner markerede ønsket
om fred. Der blev sunget, malet, bagt og demonstreret. Foruden praktisk hjælp til Ukraine opstod idéen om
sammenhold for alle henover landegrænser.
https://friedensnetz-waldorf.de/en/

NØDHJÆLP TIL ØKOLOGISK-BIODYNAMISKE LANDBRUG I UKRAINE

Landskaber i Ukraine

De biologisk-biodynamiske virksomheder i Ukraine behøver hjælp. Omkring 400 gårde, i alt ca.
500.000 hektar land er hårdt ramt af krigen. Zukunftsstiftung-landwirtschaft, Tyskland vil give hjælp
direkte til økologisk-biodynamiske gårde og organisationer i Ukraine, til dem, der behøver hjælp lige
nu og til reorganisationen med genetablering af aktiviteter efter krigen. At pengene går direkte til
stederne er sikret, ved at gårdene og organisationerne skal kunne dokumentere for anvendelsen til
de rette formål.
https://zukunftsstiftung-landwirtschaft.de/ueber-uns/aktuelles/2022/ukraine/

FORMIDLINGSPLATFORM TIL HJÆLP FOR UKRAINERE

Martin Frei

Daniel Hering

Rudolf Steinerskolernes fællesskab Arge i Schweiz og Lichtenstein arbejder for at hjælpe mennesker
fra Ukraine. Mange skolefolk og børnefamilier er på flugt, og derfor støtter Arge oprettelse af
formidlingssteder i Schweiz, Tyskland, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet, så Waldorf-familier kan melde
sig for at tage imod og for at hjælpe flygtninge. Man arbejder tillige med at oprette ’skolesteder’ til
ukrainske skoleelever. Martin Frei er en af lederne i formidlingsarbejdet, mens Daniel Hering er en
af dem, der står for oprettelserne af ’skolesteder’.
https://steinerschule.ch/ukraine/

WELEDA STØTTER UKRAINE

Weleda fordømmer invasionen af russiske styrker i Ukraine og har derfor lukket for varetilførsel til
Rusland samt afsluttet alle marketingskampagner i landet. Til gengæld prioriteres folkene i Ukraine,
og som en første hjælp har Weleda skænket 100.000 euro til Ukraine.
https://www.weleda.de/
https://apotheke-weleda.de/
https://www.presseportal.de/pm/25239/5188311

LEJRE HØJSKOLE I KIRKE SAABY

Danmarks nye højskole ligger i Lejre lige midt i den smukkeste natur, tæt på skov og fjord, ikke så
langt fra København og med Danmarkshistorie i baghaven.
Højskolen indbyder til en uge 11.-15. juli 2022, hvor man kan få inspiration til opbygning og udvikling
af et stærkt socialt fællesskab. I løbet af ugen behandles fællesskab i arbejdslivet, i familielivet og i
bofællesskaber.
https://lejrehojskole.dk/korte-kurser/sociale-faellesskaber-livsnoedvendige-og-besvaerlige/

MYSTERIEDRAMA-TRUPPEN I DANMARK

Mysteriedrama-truppen i arbejde

De fire mysteriedramaer af Rudolf Steiner er nu alle oversat til dansk af Klaus Barfod (1941-2021).
En dansk mysteriedrama-trup arbejder med opførelse af SJÆLENES OPVÅGNEN, det 4. og sidste
drama. I forbindelse med dette arbejde, kan man møde flere af gruppens deltagere, der fortæller
om dramaet og om de forskellige personer samt billeder i stykket.
https://www.mysteriedramatruppen.dk/?page_id=15
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/2021/11/28/sjaelens-opvaagnen-rudolf-steiners-4mysteriedrama-4/
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/2022/01/03/sjaelens-opvaagnen-rudolf-steiners-4-mysteriedrama5/
https://antroposofisk-kalender.dk/begivenheder/4-mysteriedrama-4/

BETYDNINGEN AF TILLID OG FORUNDRING

Eldbjørg Gjessing Paulsen

Kundskaber og faktiske oplysninger er vigtige for at forstå verden og menneskeheden både historisk
og i nutidigt nærvær. Det udelukker ikke den store betydning af at kunne nære tillid og at kunne
undre sig. Måske er begreber som tillid og forundring meget aktuelle i dag, hvor den digitale verden
mere og mere bevirker, at vi med et tastetryk giver svar på spørgsmål og løser vanskelige problemer.
Forfatteren til bogen Tillit og undring har skrevet en artikel i ’Steinerbladet’ om dette vigtige emne.
https://steinerbladet.no/article/leder-40/

NATURSTEMNINGER I ET SKOLINGSARBEJDE

Skitser af Rudolf Steiner

I ca. 100 år har billedkunstnere ud fra de mest forskellige orienteringer befattet sig med Rudolf
Steiners skolingsskitser omkring naturstemninger. For at yde Rudolf Steiner respekt, for at
dokumentere og for at give nyt liv til de hundredårige tiltag fra vidt forskellige kunstnere arrangerer
’Die Sektion für bildende Künste’ ved Goetheanum en uge, hvor man kan arbejde intens ud fra
skolingsskitserne af Rudolf Steiner.
https://sbk.goetheanum.org/aus-der-sektion/news/einzelansicht/aufruf-zum-umgang-mitnaturstimmungen

DET ØSTERSØVENLIGE KØKKEN

Mikaelskolan Ekenäs, Finland

Sofia Graeffe

Østersøtang

Det Østersøvenlige køkken eller, som det også hedder, Diet for en grøn planet er et skandinavisk
forskningsbaseret koncept, der startede 2020 i Sverige. Konceptet er videreført af den finske
skolekok Sofia Graeffe. Da hun fandt ud af, at madproduktion og algeblomstring i havet kunne
forenes, introducerede hun konceptet i skolemaden på Mikaelskolan i Ekenäs, Finland. Særligt
supperne er favorit blandt eleverne. Konceptet har medført, at skolen er nomineret til Nordisk
Madpris, som uddeles 21. juni i Oslo.
https://www.mikaelskolan.fi/hem/

https://svenska.yle.fi/a/7-10014061

BIER OG BØNDER SKAL REDDES

1,2 millioner Europæiske borgere er gået sammen for at kræve en ende på brug af pesticider i
gødning.
De vil, at EU skal sikre et landbrug venligt for omgivelserne, fri for pesticider i respekt for jorden og
arternes mangfoldighed
EU arbejder med en ny forordning til reduktion af pesticider, men borgerne vil mødes med EUkommissionen og forlange, at forordningen kan leve op til tidens krav.
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng

INDFLYDELSESRIG DANSK KOMPONIST

Per Nørgaard født 13. juli 1932 fylder 90 år. Han er i sin generation den ledende blandt danske
komponister. Han begyndte allerede som dreng at komponere musik til små sangtekster og har i
dag komponeret mere end 300 værker med en samlet spilletid på 90 timer.
https://antroposofisk-kalender.dk/begivenheder/per-noergaard-90-aar/
https://www.youtube.com/watch?v=7Qzfe4-GQAc

RUSSISK KULTUR ER ANDET END VÅBENKRIG

Vi må ikke glemme, at russisk kultur er meget andet end det aktuelle russiske regime, dengang som nu.
Kulturen kan vise os, at der er et andet Rusland, som ikke er Putins uniforme og autoritære stat. Det er vigtigt,
at vi ikke afviser russisk kultur, men i stedet skaber rum for en mellemfolkelig forståelse gennem fastholdelse
af kulturudveksling.
https://www.antroposofiskkulturhus.dk/2021/11/29/dostojevski-2/
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/nikolaj-boegh-kulturel-boykot-gaar-putins-aerinde

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/det-onde-som-religi%C3%B8st-problem

MÅLING AF HJERNEN I DØDSØJEBLIKKET

Måling af hjernen i dødsøjeblikket og lige efter døden

Amerikanske forskere har målt hjernen hos en døende mand. I den forbindelse har de muligvis
fundet ud af, hvilke tanker man har i dødsøjeblikket og lige efter døden.
Det er en udbredt opfattelse, at man ser sit liv passere forbi lige efter døden, så man på den måde
genoplever de store øjeblikke i jordelivet. Direkte målinger kan måske bekræfte dette.
https://www.dagens.dk/videnskab/forskere-er-et-skridt-naermere-svaret-paa-livets-storespoergsmaal-det-her-er-maaske-vores

DØDEN SOM LIVSFORVANDLING

Den gamle by i Nürnberg

Rudolf Steiner holdt i Nürnberg den 10. februar 1918 foredraget: Der Tod als Lebenswandlung.
Foredraget er oversat til dansk af tidligere lektor ved Odense Katedralskole Ove Jappe (1906-1990)
under titlen: Døden som livsforvandling.
http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4806:doden-somlivsforvandling&catid=344:ga-182-doden-som-livsforvandling&Itemid=34

JUBILÆUM 2022 – FRIEDRICH VON HARDENBERG 250 ÅR

Novalis

Saltproduktion i Kösen

Schloss Oberwiederstedt

Internationale Novalis Gesellschaft kan fejre 30 års jubilæum i 250-året for Novalis’ fødsel, den
kendte digter og bjergværksassessor.
Til minde om Friedrich von Hardenberg alias Novalis blev der indbudt en del gæster til et festligt
arrangement 1. til 3.maj i år. Festlighederne foregik dels på hans fødested Schloss Oberwiederstedt
og dels i den nærliggende by Halle, Sachsen Anhalt.
Vi er på en mission; til at danne jorden er vi kaldet. (Fragment nr. 32 fra samlingen Blutenstaub).
Novalis var grundlæggeren af universalromantikken, der gik forud for den tid, vi benævner som
nationalromantikken. Her hjemme udgik denne bevægelse fra Kamma og Knud Lyhne Rahbek, der i
huset på Frederiksberg samlede den tids store personligheder.
Universal-romantikkens inderkreds, Jenagruppen bestod foruden Novalis af navne som filosofferne
Fichte, Schelling og Schleirmacher, litteraterne de to Schlegelbrødre, digteren Ludwig Tieck, danske
Henrik Steffens og enkelte andre.
Skønt digteren og bjergværksassessoren Friedrich von Hardenberg levede for mere end 200 år siden,
minder hans idéer så meget om vor tids opfattelse og håb, at de vækker undren og inspirerer til
ønsket om at finde ind til det i hans livsværk, som stadig er relevant i dag.
I jubilæumsåret anbefaler Internationale Novalis Gesellschaft derfor elever på alle tysktalende
skoler at udvikle konkrete projekter, der tager Novalis’ tanker og hans livsværk ind i projekterne
samtidig med, at de skal give bidrag til nutidens krav og også have fremtidsperspektiv.
https://www.internationale-novalis-gesellschaft.de/
https://dasgoetheanum.com/novalis-und-die-heilende-kunst-des-maerchens/
https://da.celeb-true.com/georg-philipp-friedrich-freiherr-hardenberg-better-known-novalis

VIGTIGE SKRIFTER I ET ARBEJDE TIL ERKENDELSE AF EN HØJERE SANDHED

Rudolf Steiners Wahrheit und Wissenschaft er en omarbejdet udgave af hans doktorafhandling ved
Rostock Universitet: Die Verständigung des menschlichen Bewustseins mit sich selbst (1886).
Afhandlingen er en undersøgelse af tidligere filosoffers tanker og et opgør med især Kants teori om
den menneskelige erkendelses grænser. Ifølge Rudolf Steiner må vi med hensyn til erkendelse af
sandheden være selvstændige og uafhængige. Den højeste sandhed kan ikke blive til uden vor egen
indsats. Et menneske står ikke i jordtilværelsen som en passiv tilskuer for (uden egen medvirken)
billedligt i sin ånd at gentage det, der fuldbyrder sig i kosmos. Mennesket er en medskaber i
verdensprocessen. Afhandlingen slutter med ordene: At begribe mennesket som fri personlighed
byggende på sit eget væsens grund er det vigtigste problem for al menneskelig tænkning.
Også den moralske erkendelse er for Rudolf Steiner et produkt af vor egen skabende erkendelse.
Vore handlinger er en del af det almene verdensforløb. De kommer således ind under
verdensforløbets lovmæssighed. At erkende sig selv som handlende menneske betyder derfor at
finde de love, der svarer til handlingen, dvs. bevidst at komme i besiddelse af de tilsvarende etiske
begreber og idéer. Hvis vi har erkendt lovmæssigheden, er vore handlinger vort eget værk.
Lovmæssigheden bliver da ikke givet som noget, der ligger uden for det objekt, i hvilket handlingen
udspiller sig, men den er indholdet af objektet, som griber og begriber sig selv i den levende handling
(objektet er i dette tilfælde vort eget jeg). Wahrheit und Wissenschaft er et forspil til det
efterfølgende skrift Filosofi der Freiheit (1894).

Den omarbejdede udgave findes på norsk
http://anthroposophie.byu.edu/schriften/003.pdf

Forlaget Antropos, GA 3.

FULDT VÅGEN I INDRE OPLEVELSE UNDER FREMSTILLINGEN AF TANKER

Filosof Oskar Borgman Hansen (1924-2018)

I skriftet Frihedens Filosofi, der består af to dele, vil Rudolf Steiner klarlægge, at der for ham ’ikke
bag sanseverdenen ligger noget ubekendt, men den åndelige verden ligger i den’. Med hensyn til
den menneskelige idéverden ville han vise, at den har sin eksistens i den åndelige verden, og at det
virkeligt eksisterende i sanseverdenen kun er skjult for den menneskelige bevidsthed så længe, som
sjælen udelukkende iagttager gennem sanserne. I virkeligheden er sanseverdenen altså åndelig
verden, og hvis vi har erkendt dette, lever vor sjæl sammen med den åndelige verden, idet vi vider
vor bevidsthed ud over den. Erkendelsesprocessens mål er en bevidst oplevelse af den åndelige
verden.
Skriftet har to hovedformål. Det ene er at pege på sanseverdenens åndelige karakter og på den
menneskelige sjæls væsen, der gennem sand erkendelse af sanseverdenen lever og bevæger sig i
noget åndeligt. Det andet formål er at karakterisere den moralske verden, der glimter frem i det
åndelige, som sjælen oplever, og dermed lader mennesket komme til sig i frihed. I anden halvdel af
skriftet drejer det sig om at vise, hvordan frihed kan forstås som grundlag for en almen etik.
Skriftets undertitel er ’sjælelige iagttagelsesresultater efter naturvidenskabelig metode’. Rudolf
Steiner selv erkendte den åndelige verden i sit indre, og i Mein Lebensgang Eine nicht vollendete
Autobiografi siger han herom, at han under fremstillingen af sine tanker til Frihedens Filosofi
bestræbte sig på at holde sin indre oplevelse så fuldt vågen, at den kunne komme til udtryk i
tankerne. Det gav hans tanker deres indre mystiske karakter, men bevirkede også, at hans sjæls
skuen fik lighed med den ydre sansebetragtning af verden, og han tilføjer: ”Når den
naturvidenskabelige metode troligt fastholdes for åndsområdets vedkommende, fører denne
metode også ad erkendelsens vej ind i det åndelige område”.
Philosophie der Freiheit er fra tysk oversat af den danske filosof Oskar Borgman Hansen. Han skriver
i forbindelse med sin oversættelse: Den gamle pligtetik har mistet sin overbevisende kraft. Det rene
pligtbegreb udelukker friheden, fordi det ikke vil anerkende det individuelle, men kræver, at det skal
underkaste sig en almen norm. Handlingens frihed kan kun tænkes ud fra en etisk individualismes
standpunkt. Leve i kærlighed til handlingen og lade leve i forståelse af den andens vilje – det er frie
menneskers grundsætning.
https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A23860120
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/et-liv-med-filosofien
https://klim.dk/bog/frihedens_filosofi.htm

