
 

FORENINGEN DOF VENDEPUNKT

Kontakt: 

Foreningen DOF Vendepunkt 
c/o Antroposofisk kulturhus 

Rosenvangs alle 251 A 
8270 Højbjerg (aarhus) 

 

Tlf.: 21 76 73 11 
e-mail: info@vendepunkt.com 

www.vendepunkt.com

“Vores højeste 
bestræbelser må være 

at udvikle 
frie mennesker, 
der af sig selv 

er i stand til at give 
deres liv mening og 

retning. 
Behovet for fantasi, 

en følelse af sandhed 
og en følelse af ansvar 
- disse tre kræfter er 

selve nerven i 
uddannelse.” 

 
Rudolf Steiner

Tak for sponsorbidrag til denne brochure: 

❤  MaSimba Udvikling & HjerteKraft Terapi v KTH    
     masimba.com 
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Vendepunkt’s sæsonprogram – foråret 2023
Velkommen til vores nye 

sæsonprogram 

At lytte til hjertets vise kalden og handle i 
overenstemmelse med den åndelige verden, 
impulserne fra Rudolf Steiner, samt indsigter 
fra inspirerede antroposoffer – er højaktuelt i 
denne turbulente tid. 
Det er vort håb at den udadrettede 
Vendepunkt-impuls vil blive taget godt imod i 
2023. 
 
Vi ønsker flere aktiviteter, flere medlemmer og 
færre udgifter. 
 
Vi har nedbragt vores udgifter på mange 
fronter og har tænkt i nye bæredygtige 
løsninger og “grøn omstilling”. 
Vi har gjort det mere attraktivt at blive 
medlem. 
For kr. 100,- om året opnåes 20% rabat på alle 
Vendepunkt arrangementer i 2023. Læs 
nærmere om dette på vendepunkt.com. Her 
fremgår også øvrige fordele. 
Den gamle fremmøde rabatordning bliver i den 
forbindelse udfaset i 2023. 
 
En særlig tak til alle økonomiske bidragsydere, 
undervisere og værter, som gør det muligt for 
Vendepunkt at eksisterer og kunne bidrage 
med nye impulser til vort samfund. 
 
Hjertelig hilsen 
skoleleder 

Knud Thorbjørn Hansen 

Oversigt foråret 2023 
Få det fulde ajourførte overblik 
og detaljerede beskrivelse af 
Vendepunkt-arrangementer på 
vores hjemmeside: 
vendepunkt.com. 

Afsluttende bemærkning 
Vi udvikler løbende på vores 
hjemmeside og Vendepunkt- 
arrangementerne. 
Husk derfor altid at tjek på 
www.vendepunkt.com for de 
seneste opdateringer – specielt 
inden du/I tager afsted til et 
arrangement. Vi har et par gange 
været nødt til at aflyse 
– og det er så ærgerligt at køre 
forgæves. 

Bliv gerne medlem af vores 
forening Vendepunkt. Det koster 
kun kr. 100,-/år. Meld dig ind via 
www.vendepunkt.com eller ved 
personligt fremmøde i 
forbindelse med arrangementer.  
Som medlem vil du blive løbende 
orienteret om nye Vendepunkt- 
arrangementer, ændringer og 
særlige tilbud. 
 

Vi ses i 2023❤
Bliv medlem af vores forening 

og få bl.a. 20% rabat på arrangementer.

Aflyst

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

http://vendepunkt.com
http://vendepunkt.com
http://www.vendepunkt.com
http://www.vendepunkt.com



	FORENINGEN DOF VENDEPUNKT
	FORENINGEN DOF VENDEPUNKT
	Kontakt:
	Tak for sponsorbidrag til denne brochure:
	MaSimba Udvikling & HjerteKraft Terapi v KTH         masimba.com
	Sponsorplads til næste sæsonbrochure:
	Vendepunkt’s sæsonprogram – foråret 2023
	Afsluttende bemærkning Vi udvikler løbende på vores hjemmeside og Vendepunkt- arrangementerne. Husk derfor altid at tjek på www.vendepunkt.com for de seneste opdateringer – specielt inden du/I tager afsted til et arrangement. Vi har et par gange været nødt til at aflyse – og det er så ærgerligt at køre forgæves.
	Bliv medlem af vores forening og få bl.a. 20% rabat på arrangementer.


