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Gro K. Erbsmehl

Højbjerg, august 2018

Kære publikum!
Det er mig en fornøjelse at byde velkommen
til Vendepunkts efterårsprogram 2018 i
Antroposofisk Kulturhus på Højbjerg Torv –
vores 59. sæson i den antroposofiske kulturformidlings tjeneste.
Som fælles overskrift for årets arrangementer
havde vi ved årets begyndelse valgt:

Hold øje med vores facebook-side www.facebook.com/vendepunkt (og del gerne det du
synes om), www.vendepunkt.com samt
www.antroposofisk-kalender.dk .
En god idé: Tilmeld dig vores e-tjeneste (mail
chimp) på info@vendepunkt.com og få pr.
e-mail INFORMATIONEN med aktuelt nyt
og opdateringer tilsendt.

KULTURFORNYELSE

DOF Vendepunkt udbyder også ungdomsuddannelsen STU Turmalin, www.stu-steinerskolen-aarhus.dk, en særligt tilrettelagt
uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi.
Målgruppe: unge udviklingshæmmede med
generelle indlæringsvanskeligheder. Tilrettelagt
som enkeltfagstilbud under folke-oplysningsloven.

Vi fortsætter i efteråret med en række arrangementer der tager fat i forvandlingspotentialet,
der kan forny kulturen på vigtige områder i
livet: i børneopdragelse, i forholdet til vores
naturgrundlag, i arbejdslivet, omkring hvordan vi organiserer os selv som arbejdsfællesskaber. I et weekend-arbejde med Hans Brodal
handler det om hvorfor forvandling er et eksistentielt krav, og hvad der skal til for at
forvandling sker.
Desuden temaer som musik, sang, sprog, samfundsdebat, meditation, spiritualitet og meget
mere; læs om det i programmet.

VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON

Claus Iversen

2

Højbjerg, august 2018

VENDEPUNKT
A N T R O P O S O F I S K K U LT U R H U S R O S E N VA N G S A L L É 251 A 8270 H Ø J B J E R G

2018
EFTERÅR

Forsidebillede: Gro K. Erbsmehl
Tilrettelæggelse: Claus Iversen
Layout: Cecilie Hollensberg

Gro K. Erbsmehl

DOF Vendepunkts bestyrelse
er pr. 01.04. 2018:
Elisabeth Møller-Hansen
Anna Margrethe Schollain
Emilie Nordgreen
Gro Erbsmehl
Alexander Muchenberger
Skoleleder:
Claus Iversen

Administrationsadresse:
DOF Vendepunkt
Kalkærparken 76
DK - 8270 Højbjerg
CVR. Nr. 1567 5438
Aktivitetsadresse:
Antroposofisk Kulturhus
Højbjerg Torv, Rosenvangs Allé 251 A,
8270 Højbjerg

Sted: Alle arrangementer – hvis ikke andet anført – foregår i Antroposofisk Kulturhus,
Højbjerg Torv, Rosenvangs Allé 251 A, 8270 Højbjerg.
Bus nr. 100 Hornslet – Odder 4x i timen
Bus nr. 103 Århus – Odder – Hou 1 x i timen
Bus nr. 18 Moesgaard – Mejlby 2x i timen
Alle til døren.

Tid:

Alle onsdagsforedrag begynder kl. 19.30, hvis ikke andet er anført.

Entré: 85.-/ 65.- pens. / u.u.u. Billetter ved indgangen.
Info:

Kursustilmelding sker via indbetaling på Merkurbank 8401 0001002759
eller MobilePay: 2176 7311
Mærk indbetaling med (fuldt) CPR-nr. & tlf.nr. – evt. mail-adr. Alle kurser afvikles
i.h.t. folkeoplysningsloven.
Yderligere info: 2176 7311, info@vendepunkt.com / www.antroposofisk-kalender.dk,
www.vendepunkt.com/ www.facebook.com/vendepunkt
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Billedtænkning

En aften trådte Jesus ind i min stue
Onsdag 29.08. kl 19.30

Onsdag 05.09. kl.19.30

Jørgen Braren Lauritzen

Jeppe Flummer
Støttet af sanserne, bl.a. synssansen, lærer
vi at orientere os i rummet. Vi oplever,
tænker og formulerer os i ord - og i billeder.
Billedligt som indre billeder, udtrykt som
tegning og fortælling. En række psykologer
og filosoffer har analyseret børnetegninger
med henblik på at beskrive børns udvikling
og forståelse af deres omverden. Og vi understøtter børn og unges udvikling pædagogisk gennem billeder og fortællinger i
hele skoletiden.
Billedtænkning som kommunikations- og
erkendeform er også et voksenanliggende i
utallige sammenhænge. Det har fået fornyet
opmærksomhed i medieteori, æstetik og
som læringsområde. Hvilke dannelsespotentialer ligger i billedtænkning, og
hvordan understøttes de? Især også i ungdommen. Hvorfor er det vigtigt?

Med udgangspunkt i min bog belyses
nutidens behov for en moderne, kristen
spiritualitet og vej.
Danmark, ja, Europa anno 2018 har
tydeligvis brug for en reformering af kristendommen – en fordybet og erfaringsorienteret, kristen vej. Min bog, En aften
trådte Jesus ind i min stue, skrev jeg som et
moderne bidrag til denne spirituelle forvandlingsproces. I foredraget kommer jeg
ind på væsentlige temaer i bogen som: en
moderne, kristen udviklingsvej, ungdomsoprøret, mødet med Østens spiritualitet,
kristendom og sex, de gentagne jordliv,
Østens og Vestens guruer sammenlignet
med den opstandne Kristus, mit møde med
Jung og Steiner, den individuelle og frie udviklingsvej, med- og modvind: det etablerede
Danmarks modstand mod en ny, kristen
spiritualitet.

Et oplæg til debat i en skærmtid og en opfordring og metode til selv at tage blyanten
frem, evt. med dine børn og unge.
Plus lille udstilling.

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr.nr. 2018-601

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-602
Jeppe Flummer

Jørgen Braren Lauritzen

Jeppe Flummer, * 1952, bor og arbejder
i Århus som autodidakt billedhugger og
grafiker. Studier i historie v. Århus universitet 1971-75, Pædagogisk Højskole,
Goetheanum 75-77, og lærer v. Steinerskolen i Århus 77-2006; historie, æstetik og
grafik m.v. Debuteret v. KS 2007, KP 2010.

Foredragsholder: magister, forfatter, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen
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En rød tråd - fra Steiner elev til
antropolog i Rwanda

FRILAND – en måde at organisere
sig og skabe værdier på
Lørdag 08.09. kl. 15-19.00

Onsdag 12.09. kl. 19.30

Johannes Mølleskov

Johanna Solvejg Juel Sandberg
Dette er et inspirationsoplæg til elever og
forældre der står over for at vælge overskolen til - eller fremtidig uddannelsesretning. Samt undervisere der ønsker at vide
mere om hvordan Rudolf Stener-filosofien
som dannelsesgrundlag er med til at forme
livsvalg.

Vi går en tur rundt på Friland, hvor Johannes fortæller om de forskellige aspekter
af Friland. Taler om huse, konstruktion og
udviklingen af stedet fra ide til nu.
Hvilke ting der er i støbeskeen - bl.a. en ny
måde at organisere sig på.
Vi serverer biodynamisk/økologisk mad,
med hensyntagen til vegetarer, mælke- og
glutenintolerance, som altid lækkert tilberedt.
Ved tilmelding gøres der opmærksom på
specielle behov - se ovenfor.

Vidnesbyrdet tager jer med ud på en personlig og historisk rejse i tid og sted. Fra
folkemordet i Rwanda og Apartheids ophør
i Sydafrika i 1994 til Sydskolen år 2000 og
Moesgaard i Aarhus 2016. De historiske begivenheder kommer til at sætte rammen for
Johanna Solvejg Juel Sandbergs beretning
om sin personlige rejse fra Steiner elev til
antropolog med base i Rwanda.

Rundvisning på Friland samt servering ca. 3,5
til 4 timer.
Tilmelding: senest 28.08. 2018.
Minimum 10 deltagere.
Samlet pris m/ fortæring kr. 275.Kørsel i private biler (evt. samkørsel).
Afg. Højbjerg Torv kl. 14
Arr. nr. 2018-401

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl. 19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-603
Johanna Solvejg Juel
Sandberg

Johannes Mølleskov

2016 Landeansvarlig HR konsulent v. People
Performance Group i Rwanda
2016 Kandidat i antropologi: Globale studier
og udvikling, Aarhus Universitet
2013-2014 Feltarbejde ved Rwanda National
Police i Rwanda
2013 Underviser i entreprenørskab på Rudolf
Steiner-Skolen i Aarhus.

Johannes Mølleskov, * 1946. Uddannet inden for media og marketing; arkitekt; har
drevet biodynamisk landbrug og vegetarisk
spisested; har bl.a. udviklet verdens første
økologiske marcipan; arbejder i dag med
arkitektur og design; var med i 2002, da
Friland startede og har boet der siden 2007.
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Antroposofisk meditasjon

Terje Sparby

Fredag 14.09. kl. 19.30 &
Lørdag 15.09. kl. 09.30 til kl. 16.00
Seminar med Dr. Phil. Terje Sparby
Dette er et debattarrangement om antroposofisk meditasjon. Hva kjennetegner antroposofisk meditasjon? Hvordan skiller antroposofisk meditasjon seg fra andre retninger
slik som buddhistisk meditasjon? Hva erfarer
mennesker som mediterer antroposofisk?
Antroposofisk meditasjon vektlegger gjerne
tekning, selverkjennelse, og aktiv virksomhet
i verden. Er dette nok til å avgrense antroposofisk meditasjon fra andre retninger? Blir
eksempelvis tenkningen virkelig nedvurdert
innenfor buddhistisk meditasjon? Hvis man
tar klassiske buddhistiske tekster i betraktning,
fremstår dette som komplisert og det kreves
nyansering. Hva med den østlige tanken om
å oppløse egoet – er dette noe antroposofien
nødvendigvis tar avstand fra? Hvis man
skiller mellom ‘egoet’ og et ‘sant selv’, motsier
muligvis ikke Steiners syn østlige retninger;
egoet kan oppløses i det et sant selv virkeliggjøres. Men vil østlige retninger akseptere
begrepet om et ‘sant selv’? Videre finnes
det en rekke anvisninger i Steiners verk til
hvordan man kan meditere antroposofisk og
hvilke resultater disse meditasjonene skal ha.
Men oppnår mennesker som har meditert i
tråd med dette noe av det som beskrives av
Steiner? Terje Sparby legger frem sin forskning
omkring disse temaene, som inkluderer intervjuer med 30 mennesker som har
meditert antroposofisk over en årrekke, og
innleder debatt. Artikler til forberedelse finnes
på www.terjesparby.com.

Terje Sparby. *1979. Filosof, meditationslærer
og docent ved Witten/Herdecke Universitetet.
Uddannelse ved universitetene i Oslo og
Heidelberg. Forskningsophold ved Humboldt
Universitetet i Berlin og Mind and Life
Institut. Forskning indenfor tysk idealisme,
antroposofi og meditationserfaringer. Har
publiceret en række artikler om disse temaer
og udgivet to bøger i Norge om antroposofi.

Fredag indføring i temaet
Lørdag seminar – fuldt program ved
tilmelding
Tilmelding: senest 04.09.2018
Pris: 350.- inkl. frokost og kaffe/te
Arr. nr. 2018-502
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En verden i opbrud

Arbejde med månedsdyderne i en
lægemiddelvirksomhed – kan det
virkeligt passe?

Onsdag 19.09. kl 19.30
Jeppe Flummer - Debatarrangement

Onsdag 26.09. kl. 19.30
Jesper Schrøder

Et århundrede efter revolution og Europas
nyordning, og et halvt efter 68oprøret synes vi
på vej mod en ny europæisk/global konflikt, og
opbrud præger mere eller mindre nærområdet, eller truer med konflikt af ufattelige
dimensioner. Afgrundsforestillinger og rådvildhed mht. nye fælles internationale ledebilleder for en fredelig udvikling ligger i
baggrunden som vor tids store udfordring.
Det er ikke nye forestillinger der truer, men
gamle- faktisk flere hundrede år gamle. Men
det er nye der mangler. Et forsøg på en status over magter og hensigter og en debat af
handlingsmuligheder. Et ambitiøst projekt,
som må være dømt til at mislykkes! Javel men alligevel!!

Jesper vil fortælle om Allergicas arbejde
med månedsdyderne og om processen med
involvering af bestyrelse, ledelse og medarbejdere.
Arbejdet med dyderne har efterhånden en
del år bag sig og udvikler sig løbende i
organisationen.
Vi vil komme ind på ideerne og inspirationen bag projektet, men også det helt praktiske
og jordnære i denne proces.
Ligeledes vil vi også gennemgå den forandring
det har medført i organisationen, men også
på det personlige plan for Jesper.
Der vil være særlig fokus på dyderne indre
ligevægt, tålmodighed, hengivenhed og
interesse (undren).

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-604

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-605

Jeppe Flummer

Jesper Schrøder

Jeppe Flummer, * 1952, bor og arbejder i
Århus som autodidakt billedhugger og
grafiker. Studier i historie v. Århus universitet
1971-75, Pædagogisk Højskole, Goetheanum
75-77, og lærer v. Steinerskolen i Århus 772006; historie, æstetik og grafik m.v. Debuteret
v. KS 2007, KP 2010.

Jesper Schrøder, *1965, uddannet farmaceut.
Gennem mange år ansat i den almindelige
lægemiddelindustri.
Siden 2010 ansat i Allergica, senest som
administrerende direktør og kvalitetschef.
Medlem af GAPID. (Gesellschaft Anthroposophischer Apotheker in Deutschland).
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Impulsen fra Gondishapur - den
sene oldtids visdomscenter

Sang på en ny måde
Mandage 08.10. kl. 16.30-18.00 start:
(så efterårsferie og herefter)
22.10.- 29.10.- 05.11.- 12.11.-19.11.

Onsdag 03.10. kl. 19.30
Jesper P. Schou

Nadja Obermöller Svenningsen

Talrige gange nævner Rudolf Steiner i sit værk
den yderst skadelige impuls, som omkring året
666 skulle udgå fra Gondishapur. Men stedet var
også den sene oldtids visdomscenter, hvor der
i det 6. århundrede e. Kr. var samlet blomsten
af, hvad der fandtes af græsk, jødisk, ægyptisk,
babylonsk, persisk, indisk og kinesisk visdom og
videnskab, herunder ikke mindst lægevidenskab,
samt disse kulturers store religioner, herunder
især den nestorianske kristendom, manikæismen og den senpersiske Zarathustra-lære. Stedet
rummede da den mest intensive, åndelige disput.
Vi vil indlede med en ‘Prolog i helvede’ og ellers
prøve at forfølge impulsen gennem stedets historie
og dens udløbere.

Sammen vil vi gå på opdagelse i det potentiale som den hjertecentrerede vertikale
klangbevidsthed åbner for os. Vi vil skabe
et oplevelsesrum for dybe menneskelige
kvaliteter, som det at kunne være lyttende og
klingende på samme tid. Når vi klingende
centrerer os i hjertets muligheder, kan vi
åbne et kreativt rum, hvor vi kan opleve os i
samklang med os selv, vores næste, og samtidigt være i samklang med helheden. Det er
en glæde, som med fordel kan øves i et klingende
fællesskab.
Sansende vil vi fordybe os i vokalernes og
konsonanternes skaberkraft og oplevende
undersøge, hvilke dybere perspektiver der
ligger i det syngende, sig selv balancerende
og klangcirkulerende menneske. Vi deler
glæden ved at udtrykke os i kor, og nyder
den sjæls-styrkende kraft i fællesklangen.
Vi synger enkle årstidssange og kanons.

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-606

Kom frisk og sangglad!

Jesper P. Schou

Tilmelding senest 01.10.2018
Pris: 395.Max. deltagerantal 12
Arr. nr. 2018-301
Nadja Obermöller
Svenningsen

Jesper P. Schou, *1950, speciallæge i
psykiatri.

Nadja Obermöller Svenningsen, *1967. Private
sangstudier i New York og Tyskland.
Opera-masterclass i Assisi og Rom. Inspireret
af Rudolf Steiner i sine studier af sang og klang.
Uddannet Steinerpædagog og klangmassør.
Har arbejdet med HjerteKlangCentrering
siden 2013. Kirkesanger i Fredenskirken.
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Grundstensmeditationen
Eurytmi-workshop

Fristelserne i ørkenen
Onsdag 10.10. kl.19.30

Fredag 12.10. kl. 19.00-21.00
Lørdag 13.10. kl. 09.00-18.00
Søndag 14.10. kl. 09.00-12.00

Daniel Nellemann Madsen
Straks efter Jordan-dåben blev Jesus Kristus
ført ud i ørkenen for at blive fristet af modstandsmagterne. Vi ved fra Rudolf Steiners
skuen i Akasha-kronikken at det drejer sig om
hhv. Lucifer, Lucifer og Ahriman sammen og
Ahriman, som det står at læse i Det 5.
Evangelium.
Vi mennesker har hver især én fristelse, som
så at sige er ‘vores’ fristelse, som vi har som
tyngdepunkt; enten den luciferiske fristelse,
den luciferisk-ahrimanske fristelse eller den
ahrimanske fristelse. Nogle mennesker har
dog alle tre på én gang rettet mod jeg’et, hvilket
betegnes som den 4. fristelse i den kristne
okkultisme. Foredragets mening er at belyse
aspekter af disse fristelser, som de udspiller sig
i os som individer, for derved at åbne op for
en erkendelse af hvilken fristelse vi hver især
har som hovedudfordring. Dette er et aspekt af
mantraet ‘Erkend dig selv’.
Hvad kendetegner de forskellige mennesketyper? Hertil vil de fremtrædende karakterer
fra Olsen-banden blive anført som eksempel.
Hvilken karma knytter sig til de forskellige
fristelser? Fristelserne som sygdomsfrembringer. Hvordan ser vi fristelserne udspille sig
på den historiske scene i det 20. århundrede og
vor tid?

Ursula Zimmermann
Dette års URSULA ZIMMERMANN-stævne
tager en ny begyndelse - et nyt tema: Grundstensmediationen.
I løbet af Julestævnet 1923/24 fremsagde
Rudolf Steiner hver dag Grundstensversene.
Vi vil i denne weekend-workshop i form af
samtale og eurytmiske øvelser lukke op for
en fordybet og belivende omgang med disse
rytmer. Workshoppen er et arbejde med og
om hvad eurytmi er og kan som ny kunstart
i forhold til et spirituelt tema. Det er muligt
at deltage også uden forkendskab til eurytmi
og Grundstensstroferne. Som vi dog anbefaler
at man kender.
Kurset holdes primært på engelsk, men med
mulighed for oversættelse begge veje.
Evt. spørgsmål rettes til jf@jeppeflummer.
dk., hvor også teksten kan rekvireres.
Tilmelding/betaling senest 07.10. 2018 til:
DOF Vendepunkt info@vendepunkt.com
tlf. 2176 7311 - Bank 8401 0001002759
med oplysning om din fødselsdato og år – da
vi arbejder under folkeopslysningsloven.
Husk navn og adresse/mail mhp. bekræftelse,
program, yderligere oplysninger og evt.
litteraturforslag.
Pris: 700,-/studerende: 500,- inkl. frokost
lørdag, kaffe m.v..
Vi hjælper med privat logi så vidt vi kan.

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-607
Daniel Nellemann
Madsen

Daniel Nellemann Madsen. * 1984. Uddannet
folkeskolelærer. Har beskæftiget sig intensivt
med meditation og antroposofi i 15 år. Har i
særdeleshed studeret kristologien og deltaget i
foredrag, kurser og seminarer inden for dette
område.

Tilmelding: Senest 07.10. 2018
Tidspunkt: Se ovenfor.
Pris: 700.-/studerende: 500.Arr. nr. 2018-503
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Mere om Sproget

Immunsystemet og kræft

Onsdag 24.10. kl. 19.30

Onsdag 31.10. kl. 19.30

Anna Margrethe Schollain

Henrik Schmidt
Immunterapi har de senere år vist sig meget
effektivt ved en lang række kræftsygdomme.
I takt med at vi får mere og mere viden om
dette fantastiske organ kan vi se at immunsystemet kan medvirke til helbredelse af
visse former for kræft, men også at det kan
være med til at udvikle selvsamme sygdom.

Wittgenstein: Sproget er som en lygte. Kun
det vi lyser på, kan vi vide noget om.
Med vores sprog sætter vi os i relation til den
verden vi lever i. Relationen er en anden når
vi siger et navneord end når vi siger et tillægsord; for slet ikke at tale om verber . . .
Ved bevidst at betragte hvordan vi bruger
vores sprog, bliver vi opmærksomme på
hvordan verden giver sig til kende for os.
Erkendelsesmålene imagination, inspiration, intuition kan findes som dybdestruktur
i vores sprog.

Behandlingen af kræft med hjælp af immunsystemet er ikke, som man skulle tro det,
en ny opfindelse. Formentlig er det en af
de ældst kendte måder at behandle denne
sygdom på. Med dette foredrag vil jeg gerne
bidrage til en forståelse af samspillet mellem
immunsystemet og kræftceller. Der vil være
en gennemgang af såvel gamle som nye
behandlingsprincipper.

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-608

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-609

Anna Margrethe
Schollain

Henrik Schmidt

Anna Margrethe Schollain * 1944.
Mag. art. i sprog, oversætter, tidl. gymnasie-,
steiner- og seminarielærer i fremmedsprog.
Henrik Schmidt, *1964, arbejder som overlæge
på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital med udvikling af immunterapi til behandling af modermærkekræft.
Deltager i en lang række forskningsprojekter
såvel nationalt som internationalt.
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Musikforedrag med koncert

Fra lederskab til menneskelige
fællesskaber
- debat om behovet for forvandling

Onsdag 07.11. kl 19.30

Fredag 09.11. kl. 19.30
Lørdag 10.11. kl. 09.00

Matthias von Niessen (violin) og
Ulla Erml (klaver)

Hans Brodal.
Social eurytmi ved Alexandra Ivan

Aftenens program:
Ved siden af kendte og ukendte værker fra
det mangfoldige tjekkiske repertoire for violin
står ‘Sonate für Violine allein’ op.1 af ungarsk
violinist Zoltan Szekely (1903-1997) og hans
arrangement for violin og klaver af ‘Rumænske
folkedanse’ af Bela Bartok.

Interessant at bøger som Tænk vildt af Willerslev og Pseudoarbejde af Nørmark/Fogh
Jensen har vakt så stor opmærksomhed. De
peger på behovet for forvandling af bl.a.
undervisningsmiljø, vores forhold til arbejde
og samfundsforståelse. Deres iagttagelser og
egne erfaringer peger på fænomener og
symptomer, som længe har været velkendte
for den antroposofiske bevægelse, uden at
det har haft lignende gennemslagskraft. Der
er grund til at spørge: Er der også behov for
forvandling af vores formidling af antroposofi og samfundsspørgsmål ud fra dagens
situation?
Hensigten med dette arrangement er sammen at nærme os dette spørgsmål ved at
bygge på egne erfaringe og iagttagelser.
Lørdagen kommer derfor til at have karakter
af en proces. (DEBAT)

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-610
Matthias von Niessen

Fredag 09.11. kl. 19.30-21.00
Indledning. Introduktion og præsentation.
Social eurytmi.

Matthias von Niessen, født i Bremen i 1963,
kom til Aarhus Symfoniorkester i 1999 som
violinist. Medvirkede i projekter i bl.a. Aarhus Sinfonietta, Aarhus Bachorkester og
i forskellige sammenhæng som kammermusiker.

Lørdag 10.11.
kl. 09.00-10.15 Indledning – samtale, spørgsmål
10.15-10.45 Kaffepause
10.45-12.15 Iagttagelser, erfaringer, opdagelser
12.15-13.15 Frokost
13.15-14.15 Hvad er væsentligt for vores
spørgsmål, essensen?
14.15-14.45 Kaffepause
14.45-15.45 Hvorledes møder vi den
michaelske fremtidsimpuls?
15.45-16.00 Afslutning
Hvert punkt i programmet har en kort introduktion som grundlag for samtale i smågrupper.
Social eurytmi vil løbende knytte an til og
belyse temaet.

Ulla Erml

Ulla Erml, *1946, er uddannet pianist på
solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium og har sideløbende i perioder studeret
ved Janácek Akademiet i Brno samt i Italien
og Frankrig.

Tilmelding: Senest 01.11. 2018
Pris: 350.- inkl. frokost og kaffe/te
Arr. nr. 2018–504
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Kulturcafé. Musik og eurytmi

Alexandra Ivan

Søndag 11.11. kl. 15.00
Eurytmiensemblet Ildfuglen.
Michael Blume (pianist).
Vi vil gå i dybden med hovedsageligt
Beethovens klaversonate op 27 nr.2 også
kaldet ‘Måneskinssonaten’. – Der vil blive
holdt en kort indledning og derefter blive
demonstreret hvordan et sådant musikstykke kan bygges op eurytmisk - for til slut
at blive fremført i sin helhed. Der vil blive
mulighed for at købe kaffe/kage i pausen –
og hvis nogen derefter har lyst til at prøve
nogle af de eurytmiske elementer på egen
krop, er det muligt.

Alexandra Ivan. Født i Ungarn, vokset op i
Sverige. Eurytmist, uddannet i København og
Göteborg. Har som mangeårig medarbejder i
SEA Quinta især forsøgt at dyrke den sociale
og fællesskabsdannende kvalitet i eurytmien.
Arbejder desuden med pædagogiske og
kollegiale spørgsmål på en af Göteborgs Waldorfskoler.
Hans Brodal

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.15.00
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-402

Hans Brodal, *1931, er civiløkonom fra
Handelshøjskolen i København. Hans virke,
med basis i Göteborg, som konsulent i lederog organisationsudvikling har sin baggrund i
socialøkologi, sådan som den blev introduceret
af professor Bernhard Lievegoed, Holland.
Sammen med kolleger i Skandinavien har
Hans Brodal videreudviklet socialøkologien
såvel teoretisk som praktisk. Han er forfatter til
bogen Gemenskapsbildning (Fællesskabsdannelse) og medforfatter til bogen Konflikter vad vil de lära oss.

Medvirkende: Eurytmiensemblet Ildfuglen
samt Michael Blume (pianist).
Eurytmiensemblet Ildfuglen er en gruppe af
kunstnere, som blev dannet i 1996. Har sidenhen optrådt jævnligt rundt om i landet.
Tidligere også optrådt meget i udlandet. Se
mere på www.eurytmi.dk.
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Opdragelse til frihed, lighed, broderlighed - er det vaccinen mod pseudoarbejde som voksne?
Onsdag 14.11. kl 19.30

Mine resultater med biodynamisk
dyrkning
Onsdag 21.11. kl. 19.30
Birthe Holt

Elisabeth Møller-Hansen

Hvorfor er biodynamiske produkter ofte mere
smagfulde, har en bedre holdbarhed og bidrager
til at jorden er levende og frugtbar med lagring
af CO2?

Børn der efterligner, finder autoriteter, møder
de store idealer i deres skoleforløb, får
grundforudsætningerne for at udfolde frihed,
lighed og broderlighed når de når til skelsår
og alder. Dette som kontrast til nationale
læringsmål, tests og tidlig specifik
erhvervsretning i barndommen – først må
man lære at blive menneske.

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-612

Birthe Holt

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-611
Elisabeth Møller-Hansen
Birthe Holt. *1960. 34 års erfaring med
biodynamisk gartneri i USA og Danmark.
Arbejder med ‘Kunde-Bonde’ direkte
afsætning – beskyttet værksted på 1ha i
Hertha Levefællesskab, med fremstilling af
kvalitetspræparater og med undersøgelser
af resultaterne af biodynamisk dyrkning på
planternes vækstform.

Elisabeth Møller-Hansen, * 1944, er uddannet
Rudolf Steiner-pædagog 1964. Uddannet
læge 1971. Skolelæge 1978. Praktiserende
læge fra 1979. Formand for DASAM (Dansk
Selskab for Antroposofisk Medicin) 1978.
Undervisning på Seminariet i Charlottenlund
fra 1980. Foredrags- og kursusholder siden
1965 - herunder efteruddannelse af læger
og pædagoger i Sverige, i Island og i USA.
Medarbejder ved initiativet ‘Story Telling a
Healing Art’ i 2003. Har egen lægepraksis.
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Bevidsthedslys på menneskehedens mantra. Fadervor

Bevidsthedslys på menneskehedens mantra. Modervor

Onsdag 28.11. kl 19.30

Onsdag 05.12. kl 19.30

Jørgen Braren Lauritzen

Jørgen Braren Lauritzen

Bønnen og kongemantraet Fadervor ligger
i blodet af os. Alle kender bønnen, Kristus i
bjergprædikenen gav os, som vejen til selvrealisering – som vejen tilbage til den åndelige
verden. Fadervor rummer stærk spirituel kraft
og healing og er indskrevet i vor psykes inderste,
men de fleste har et ubevidst og rent emotionelt
forhold til bønnen. Der er kort sagt brug for at
kaste bevidsthedslys på Fadervor. Der er brug
for at bevidstgøre de 7 bønner i Fadervor – en
bevidstgørelse i åndsvidenskabens lys for at vi
såvel emotionelt som erkendelsesmæssigt kan
forbinde os med bønnens fulde kraft. Fadervor
har brug for bevidsthedsudvidelse. De gamle
kirkelige fortolkninger er utilstrækkelige. Der
er brug for en åndsvidenskabelig fortolkning af
bønnen, der fører den ind i moderne tid – en
dybsindig forståelse, der giver mening og fylde
for det moderne menneske. Der kastes lys på de
7 bønner i Fadervor, og de skildres som en kraftkilde til at aktivere vore 7 grundchakras.
Foredraget er inspireret af Rudolf Steiner og
Valentin Tomberg.

Der stilles skarpt på den fortrængte, kvindelige
dimension i kristendommen: Moder Jord,
Sofia og Venus/Freja. Den kristne, treenige
Gud – Faderen, Sønnen og Helligånden –
må ikke stå alene, de glemte, kvindelige guddomme Moder Jord, Sofia og Venus/Freja
skal integreres i det guddommelige panteon
for at skabe helhed og balance. Balance mellem
himmel og jord, mellem sanseligt og oversanseligt, mellem maskulint og feminint. Du
får indblik i Moder Jord, Sofia og Venus/Freja, i
Kristi forløsende nedstigning til Moder Jord
i jordens indre, i kristusvejen til såvel den
guddommelige Fader som den guddommelige Moder, i din egen indre polaritet mellem det maskuline og feminine. Du bliver
præsenteret for moderbønnen givet af esoterikeren Valentin Tomberg.
Foredraget er inspireret af Valentin Tomberg,
Rudolf Steiner og Carl Gustav Jung.
Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-614

Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-613

Jørgen Braren Lauritzen

Foredragsholder: magister, forfatter, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen
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Hvad vil korncirklerne fortælle os?

Fremblik på januar 2019
(Fuldstændig tekst følger i programmet for
foråret 2019).

Onsdag 12.12. kl. 19.30
Elsa Wohlwend

Onsdag 23.01.2019 kl. 19.30

Thoths 42 visdomsbøger siges at være
opbevaret i den såkaldte ‘Hall of Records’,
under sfinksen. Men, de er også at finde i
psi-feltet, eller Akasha-kronikken, som
Rudolf Steiner kalder det. Mange sider af
disse bøger er endda blevet offentliggjort
i længere tid - i form af korncirkler! Men
- hvordan læser og forstår man disse meddelelser?
Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl.19.30
Pris: 85.- / 65.Arr. nr. 2018-615

Morten Schmidt
Arkitekt Morten Schmidt (Schmidt,
Hammer og Lassen) holder et foredrag om
KUPLER (arbejdstitel).

Den Biodynamiske Metode som
overflødiggør pesticider
Onsdag 30.01.2019 kl. 19.30

Elsa Wohlwend

Verner Andersen
Debatoplæg om askepræparater.

Elsa Wohlwend, *1938, er født i Schweiz.
Uddannet lærer i 1964. Lærer på Steinerskolen
i Århus og Odense. Socialpædagog på
Marjatta og Elmehøjen på Fyn. Har arbejdet
15 år i Grækenland. Studiet af tal og geometri
har gennem hele livet haft Elsa Wohlwends
store interesse.
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KulturCafe` Søndag d.11.Nov.kl.15
Eurytmiensemblet Ildfuglen
Pianist: Michael Blume

Opfører

Hele “Måneskinssonaten”
af L.v.Beethoven op.27nr.2 i cis-mol
Intro
Eurytmi
Hvad gør vi ? Demo
Eurytmi
Pause Cafe`
Prøv selv
Hvis du vil :-)

Entre` kr. 85 / 65
Sponsor: DOF

Sted: Antroposoﬁsk KulturHus Rosenvangsalle 251 8270 Højbjerg Torv Bus nr. : 18 og 100

Bevæg dit liv
Efterår 2018

Eurytmikurser
Hvad er eurytmi ?
Eurytmi er en
bevægelseskunst, som
udtrykker de kræfter,
som mennesket og
naturen er skabt af.
Bag enhver form
ligger en bevægelse til
grund og i bevægelsen
lever tidens flod i
elementer som
opståen og forgåen,
fortid og fremtid,
livs- og
dødsprocesser, gemt i
en tilsynekomst i
konstant
forvandling.
Eurytmien tager sit
udgangspunkt i
sprogets og musikkens
indre bevægelse og
opøver den indre
bevægelighed i
mennesket. Kroppen
gøres til instrument
for et syngende og
talende udtryk...

for begyndere og øvede
Hold 1:
6 mandage kl 10-12
I ugerne: 37-39-41-43-45-47
pris: 550 kr
Hold 2:
7 mandage kl16.30-17.30
I ugerne: 38-39-40-41-43-44-45
Pris : 375kr
Henv.: Bente Møller 21193867
mllerbente@gmail.com
Sted: Antroposofisk KulturHus
Rosenvangsalle 251
8270 Højbjerg Torv
Bus: nr. 18 0g 100

Annonce

ZIMMERMANN-STÆVNE

For medlemmer af Den Frie Højskole for Åndsvidenskab.
Fælles studiearbejde om mantraerne fra 4. klassetime.
Fredag 24. - søndag 26. august 2018
Vi vil arbejde med mantraerne fra 4.
klassetime. Temaet er menneskets relationsdannelse til verdenskræfterne: til
jordens felt, til omkredsens kræfter og
til kræfterne i det høje. Hele tiden med
spørgsmålet om hvordan vi selv forholder
os til dem, hvordan vi stiller os ind i dem.
Det vil vi sammenholde med Frihedens
filosofi, kapitel 9, ‘Frihedes idé’, med særlig
opmærksomhed på afsnit 46 og 47, hvor vi
møder den udfordring at erkende det menneskelige individ som kilde til al moral og
som midtpunktet i livet på jorden.
Endvidere følger vi op på arbejdet med 10.
times mantraer fra sidste gang: 1. jeg’et ser
sin form for tilstedeværelse i de fire områder
som det befinder sig i, 2. jeg’et får et sjæleligt
forhold til de fire områder, karakteriseret
gennem lange tillægsformer (= adjektiver),
3. jeg’et er genstand for en eksistentielt indgribende virkning fra de fire områder (objekt for et transitivt verbum).10. klassetime.

Forberedelseskredsen:
Jeppe Flummer, Jytte Germundsen,
Uta Møller, Elisabeth Møller-Hansen,
Anna Margrethe Schollain

PROGRAM
Fredag d. 24. august
19:00 Oplæg I og samtale
21:00 Slut
Lørdag d. 25. august
09:00 Oplæg II og samtale
10:15 Kaffepause
10:45 Musikalsk arbejde
11:15 Oplæg III og samtale
12:15 Frokostpause
13:45 Eurytmi
14:30 Oplæg IV og samtale
15:45 Kaffepause
16:15 Eurytmi
17.00 Musikalsk arbejde
17:45 Slut
Søndag d. 26. august
09:00 Sang
09.30 Eurytmi
10:15 Kaffepause
10:45 Fælles holdt klassetime.
Mantraerne fra 4. klassetime
12:00 Afsluttende samtale. Fremblik.
Teknisk arrangør: DOF Vendepunkt.
Tilmelding senest 17.08.2018 til:
2176 7311 eller info@vendepunkt.com
Pris: 350 kr. inkl. kaffe og te, ekskl.
frokost. Hver især medbringer en lille
ret til fælles frokostbord.
Konto: 8401 – 0001002759
Arr. nr. 2018-501

Vi mangler frivillige, som vil
give en hånd med ved afviklingen
af DOF Vendepunkts aktiviteter.
Mail: info@vendepunkt.com
Ring hvis du vil vide mere

2176 7311

Auning Apotek
v/ Ulrik Hjelme

Alt i homøopatisk og antroposofisk medicin mm.
Lave priser, sender fragtfrit og leverer hurtigt
Faglært rådgivning v/ Bodil, Aase eller Betina
Kontakt os på 8648 8011 eller e-mail: auning@apoteket.dk
________________________________________________
Auning Apotek – Centervej 4 – 8963 Auning – www.auning-apotek.dk

UDLEJNING
AF SMUKKE
LOKALER PÅ
HØJBJERG TORV

Udlejning til:
• Møder
• Workshops
• Koncerter
• Korprøver
• Undervisning
• Bevægelses fa
• Festlokale mm.
Antroposofisk Kulturhus
Rosenvangsalle 251
8270 Højbjerg

Vi har 3 forskellige lokaler til udlejning,
samt køkkenfaciliteter og 3 toiletter
(1 m/bruser)
Beskrivelse af lokaler:
• Sal 120 m2 m/ flot mosaik vindue
-højt til loftet - flygel - udgang til gård
• Sal 100 m2 ferskenfarvet – ovenlys/klaver
• Lokale 40 m2 – klaver
• Lokale 15 m2 – biblotek
Priser: 50.- 100.- 125.- / timen +25%
moms. (min. 2 timer)
Nysgerrig? – så kontakt:
Bente Møller for en fremvisning
kontakt tel 2119 3867 /
email: mllerbente@gmail.com

J O M E R E D U KO M M E R
J O M I N D R E B E TA L E R D U
Vendepunkt har også i dette efterår rabatmulighed for dig der kommer ofte:
Jo mere du kommer – jo mindre betaler du.
Rabatmuligheden gælder alle onsdagsforedragene der afholdes i Antroposofisk Kulturhus.
Rabatkort underskrives ved indgangen og kan anvendes til d. 31.12.2018
Kortet er personligt, og der står på kortet, om det er til reduceret eller fuld betaling.
Kortet er gyldigt med underskrift, stempel og dato fra Vendepunkt.

1. gang du kommer pris: 65 kr. / 85 kr.
Normal betaling 65 kr. / 85 kr.

Deltager navn

2. gang du kommer pris: 60 kr. / 75 kr.
Normal betaling 65 kr. / 85 kr.
3. gang du kommer pris: 50 kr. / 70 kr.
Normal betaling 65 kr. / 85 kr.

Vendepunkt underskrift

4. gang du kommer pris: 45 kr. / 60 kr.
Normal betaling 65 kr. / 85 kr.

Reduceret betaling
Normalpris 65 kr.

5. gang du kommer pris: 40 kr. / 50 kr.
Normal betaling 65 kr. / 85 kr.

Reduceret betaling
Normalpris 85 kr.

Hvis ikke andet angivet, foregår arrangementet i:
Antroposofisk Kulturhus • Rosenvangs Allé 251 A • 8270 Højbjerg Torv
Buslinje 18, 100 og 103 kører til døren

