
Program for Trondheimsgruppen av Antroposofisk selskap - høsten 2022
Alle arrangementer starter kl 19.00 og er i Trondheimsgruppens lokaler i Prinsens gate 53, 2. etg, der ikke noe 
annet er oppgitt.
Til studiearbeidet kan både "Kampen om mennesket" og "Antroposofi og kunst" kjøpes på nettbutikk hos flere 
bokhandlere

6.9. Klassetime for medlemmer av den frie høgskole.

13.9. «Levende jord»
- livsgrunnlaget og kretsløpet i naturen og kjøkkenhagen. Bærekraft i praksis. Skjølberg Søndre 
ved Carl Erik og Elin.

inngang kr 100,-    

15.9. torsdag Studiearbeid «Kampen om mennesket»// «Die 
okkulte Bewegung im 19. Jahrhundert und ihre Beziehung zur 
Weltkultur» GA 254

kl 12.00 14.00 
Sammendrag av kapittel 6. Deretter åpen reflekterende samtale

20.9. Studiearbeid   -
«Antroposofi og Kunst» 1.foredrag
Rudolf Steiner holdt to foredrag i Kristiania 18. 0g 20. mai 
1922 ved dannelsen av Det Norske Landsselskapet ( Det 
antroposofiske selskap i Norge)

22.9. torsdag Åpent bibliotek 15.00 21.00
Kl 19.00. Erfarne medlemmer i Trondheimsgruppen forteller om 
Rudolf Steiners liv og arbeid.

27.9. Mikkelsmessfest ved Kunstnergruppa.
Inngang kr 100,-    

29.9. Torsdag Studiearbeid «Kampen 
om mennesket»/«Die 
okkulte Bewegung im 19. Jahrhundert 
und ihre Beziehung zur 
Weltkultur» GA 254

kl 12.00 14.00 Sammendrag av 
kapittel 7. Deretter åpen reflekterende 

samtale

4.10. Klassetime for medlemmer av den frie høgskole.

25.10. Studiearbeid   «Antroposofi og Kunst» 2.foredrag
Rudolf Steiner holdt to foredrag i Kristiania 18. 0g 20. mai 1922 

ved dannelsen av Det Norske Landsselskapet (Det antroposofiske selskap i Norge).

18.10. Hilma af Klint
Marius Wahl Gran, billedkunstner, billedkunstner og rektor på Steinerhøyskolen på Berle.
Om maleren Hilma av Klint: Fra mediumisme til klarsyn.
Hilma af Klint har i løpet av kort tid gått fra å være en relativt ukjent kunstner, til å sette publikumsrekord 
på Guggenheim Museum i New York.
Hvem var hun, og hvilken tilnærming hadde hun til kunst?

NB! Arrangeres i Perlemorssalen, Camphill Rotvoll. Inngang kr 200,-

20.10- Åpent bibliotek 15.00 21.00 
Kl 19.00: Erfarne medlemmer i Trondheimsgruppen forteller om 
Rudolf Steiners liv og arbeid

25.10 Studiearbeid   -
«Antroposofi og Kunst» 2.foredrag
Rudolf Steiner holdt to foredrag i Kristiania 18. 0g 20. mai 
1922 ved dannelsen av Det Norske Landsselskapet ( Det 
antroposofiske selskap i Norge



 

 

 

 
27.10. torsdag Studiearbeid «Kampen om mennesket»/«Die  
okkulte Bewegung im 19. Jahrhundert und ihre Beziehung zur  
Weltkultur» GA 254 
 
 kl 12.00  14.00 Sammendrag av kapittel 8. Deretter åpen 
reflekterende samtale 
 

1.11. Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 

8.11. MEDLEMSMØTE 
Forum for spørsmål og refleksjon over eget 
grunnlag og verdier i den verden vi lever i i 
dag. Styret i Trondheimsgruppen 
 

10.11. torsdag Studiearbeid «Kampen om mennesket»  
kl 12.00  14.00 Sammendrag av kapittel 9. Deretter åpen reflekterende 
samtale 

 
15.11. «Fridrich Schiller, Ludwig van Beethoven og Rudolf  
Steiner» i anledning av TSO`s fremføring av 9. symfonie av 
L.v.Beethoven i Olavshallen i Trondheim 23. og 24. november 
2022 
Reinhard  Junghans Inngang kr. 100 

 
17.11. torsdag Åpent bibliotek  
15.00  21.00 
Kl 19.00. Erfarne medlemmer i 
Trondheimsgruppen forteller om Rudolf 
Steiners liv og arbeid. 

 
20.11. søndag «Grunnstensmeditasjon» ved Fanny Parow Knill  åpent for alle 18.00-20.00 
GRUNNSTENEN: HJERTELIG VELKOMMEN TIL GRUNNSTENSØVING Åpent for alle. Ingen forkunnskaper er nødvendige. 
 
Vi lever i en intenst spennende tid på godt og vondt. Mange med meg kjenner at vi blir utfordret på å besinne oss på vår spirituelle 
praksis. Arbeidet med meditasjon og andre åndelige praksiser hjelper meg til å forankre og virkeliggjøre min egen lille gave til 
helheten, og å fastholde kontakten med det faktum at jeg valgte å bli født inn i denne tiden.  
 
Vi som forbinder oss med den antroposofiske impulsen har fått en fantastisk gave til fordypelse gjennom Grunnstenen. I det den 
fysiske grunnstenen til det nye Goetheanum ble lagt, ble en åndelig grunnsten gitt inn i menneskehjertene gjennom 
grunnstensmantraet. For meg personlig har mye av tilgangen til antroposofien vært gitt gjennom studiet av, og erfaringene med, 
språkforming. Det har også gitt en særlig tilgang til Grunnstenen som kosmisk dikt. Jeg ser det både som et dikt, en bønn, en 
påkallelse, en meditasjon og en øvelsesvei. Jeg kaller dette vi skal gjøre sammen en øvelse. Jeg vil ikke bare holde et foredrag.  
 
Jeg vil at vi skal øve Grunnstenen sammen. Jeg vil forsøke å gi en inspirasjon til hver enkelt sitt videre arbeid med denne skatten.  
 
Dette skjer i Antroposofisk selskaps lokaler i Prinsens gate; Inngang: 100 kr. Hjertelig velkommen! 
 

22. november Glassvinduene i Goetheanum ved Dag Balavoiene 
For 100 år siden stod det et bygg i Dornach, i Sveits; "det første Goetheanum, som Rudolf Steiner og mange 
andre antroposofer hadde arbeidet intenst med under den 1. verdenskrig og som da stod nesten ferdig da 
bygget brant det ned til grunnen Nyttårs-natten 1922-23. Hva var det verden mistet den gangen? Kan vi 
fortsatt la oss inspirere av dette bygget? Jeg vil ved hjelp av glassvinduene fra det første Goetheanum nærme 
meg dette spørsmålet og hva det kan fortelle oss i dag om vår oppgave som antroposofer.  
 



 

 

 

 
24.11. torsdag Studiearbeid «Kampen om mennesket»/ «Die  
okkulte Bewegung im 19. Jahrhundert und ihre Beziehung zur  
Weltkultur» GA 254 
 
kl 12.00  14.00 Sammendrag av kapittel 10. Deretter åpen 
reflekterende samtale 
 

 

 
25.-27.11. Fredag -søndag Språkformingskurs i regi av Fanny Parow Knill Trondheimsgruppens lokaler, Prinsens gate 53.   
UT MED SPRÅKET!   
Helgekurs i språkforming - åpent for alle - øvede så vel som nybegynnere. Hovedvekt på poesi.  
  
Vi vil utforske språket som kunstnerisk medium. Vi vil male med lyder, klanger, rytmer, fraser, retning, linjer, gester. Vi vil lytte oss 
inn i dikt. Vi vil leke oss inn i stemme og pust og språk, og jobbe oss fram til å bli tryggere i det egne individuelle uttrykket, og i å stå 
fram.  Ta med et yndlingsdikt og kom på kurs med Fanny Parow Knill i Trondheimsgruppens lokaler i Prinsens gate helga 25. - 27. 
november.  
 
Te, kaffe og forfriskninger inngår i prisen, men lunsj på lørdag og søndag må du sørge for selv.  
 tider:  fredag 25.11. kl. 18.30 til 21 lørdag 26.11. kl. 10.30 til kl. 16.30 søndag 27. 11. kl. 12 til kl. 16  
Pris: kr. 2200; Påmelding: til Fanny på fpknill@hotmail.com 
 
 
29.11. «Antroposofi og Kunst» oppsummering. 
Rudolf Steiner holdt to foredrag i Kristiania 18. 0g 20. 
mai 1922 ved dannelsen av Det Norske Landsselskapet 
(Det antroposofiske selskap i Norge) 
 

 
6.12. Klassetime for medlemmer av den frie 
høgskole. 
 
 

13.12. Adventsfest med Kunstnergruppa. 
Inngang kr 100,- 


