
Trondheimsgruppen av Antroposofisk Selskap, Prinsens gate 53, Trondheim      
Når ikke annet er nevnt, starter aktiviteten kl 19.00 i Prinsens gate 53, Trondheim 

 

VÅRPROGRAMMET 2023 

Studiearbeid over Landbrukskurset 4 tirsdager kl 19.00. Åtte foredrag om idègrunnlaget for biologisk-dynamisk landbruk 
(Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Landwirtschaftlicher Kurs.), GA 327. Kurset/foredragene ble holdt av 
Rudolf Steiner i Koberwitz ved Breslau fra 7. til 16. juni 1924. 

Vi ønsker dette studiearbeidet, ikke fordi det er enkelt, men fordi vi oppfatter det som viktig i vår tid. Ulike former for økologisk landbruk og 
hagebruk utvikler seg raskt og stadig flere yngre mennesker engasjerer seg rund om i samfunnet. 

For den som ønsker å arbeide med dette kurset sammen med noen er hjertelig velkommen. Vi starter frisk med to arbeidstirsdager i januar. 
Forkunnskaper er ikke nødvendig og det er åpent for alle interesserte. Hvis man vil forberede seg på forhånd er det nok en fordel for eget 
utbytte.  

Boka kan kjøpes/bestilles i lokal bokhandel, eller kjøpes fra Antropos Bokhandel på nett. Rudolf Steiner: «Landbrukskurset – åtte foredrag om 
idègrunnlaget for biologisk-dynamisk landbruk». Antropos forlag ISBN 978-82-7940-141-4 

 

Studiearbeid over «Kampen om mennesket», åndelige makter og deres skjulte motiver, ( «Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert 
und ihre Beziehung zur Weltkultur» GA 254. 10 medlemsfordrag holdt av Rudolf Steiner for arbeiderne i Goetheanum 1915. 

Vi fortsetter arbeidet på torsdager kl. 12.00. og begynner torsdag 19. januar og fortsetter i samme rytme som Menneskevielsens handling i 
Kristensamfunnet hver 14. dag. Vi veksler mellom en kort innledning og/eller lesning av teksten høyt. Deretter har vi en åpen reflekterende 
samtale. Alle er velkommen om de ikke har vært med før 

Boka  «Kampen om mennesket»  Vidarforlaget, ISBN 82-904016-48-4  kan kjøpes fra nettbutikker eller bestilles i bokhandel i byen. 

 

Åpent bibliotek 15.00 – 21.00 en onsdag i måneden gir mulighet til å bli kjent med biblioteket vårt, lese litt, slå av en prat med de som er der, 

søke etter konkret informasjon, stille spørsmål…..   Kl 19.00 er det en uformell samling hvor noen tilbyr seg å ha et innlegg eller liknende med 

utgangspunkt i Rudolf Steiners liv og virke. Hittil har de tatt utgangspunkt i et årstall og fortalt hva som var aktuelt da. Ofte settes det inn i en 

kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Dette kan gi rom for inspirerende samtaler og ny innsikt. Velkommen i biblioteket! 



  
 
tirsdag 10.1. 
kl. 19.00 
 

 
Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 

  
 
Tirsdag 17.1. 
kl. 19.00 
 

 
Studiearbeid  
Landbrukskurset 

  
 
torsdag 19.1. 
kl. 12.00 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 

  
 
tirsdag 24.1. 
kl. 19.00 
 
 
 

 
Studiearbeid 
Landbrukskurset 

  
 
onsdag 25.1 
kl. 15.00 – 21.00  
 
        
 

 

Åpent bibliotek  gir mulighet til å bli kjent med biblioteket vårt, lese litt, slå av en prat med de som er der, søke etter 

konkret informasjon, stille spørsmål…..   Kl 19.00 er det en uformell samling hvor noen tilbyr seg å ha et innlegg eller 
liknende med utgangspunkt i Rudolf Steiners liv og virke. Hittil har de tatt utgangspunkt i et årstall og fortalt hva som 
var aktuelt da. Ofte settes det inn i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Dette kan gi rom for inspirerende 
samtaler og ny innsikt. Velkommen i biblioteket! 

 



  
 
Tirsdag 31.1. 
kl. 19.00 

 
Medlemsmøte hvor vi fortsetter samtalen vi hadde i høstprogrammet med tema  «Forum for 
spørsmål og refleksjon over eget grunnlag og verdier i den verden vi lever i nå» 
 

  
 
Torsdag 2.2. 
kl. 12.00 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 

  
 
tirsdag 7.2. 
kl. 19.00 
 

 
Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 

  
 
Tirsdag 14.2. 
kl. 19.00 
 

 
Studiearbeid 
Landbrukskurset 

  
 
Torsdag 16.2. 
kl. 12.00 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 
 
 
 
 
 



  
 
Tirsdag 28.02. 
kl. 19.00 

 

Biodynamisk og Fransk intensiv hagedyrking Lurer du på hvordan du kan bygge opp og drive en 
økologis grønnsakshage etter for eksempel disse prinsippene. Da er du og alle hjertelig velkommen til 
en inspirerende kveld! Ann-Rita Golis 

Inngang kr 100,- 

 
  
 
Onsdag 1.3. 
kl. 15.00-21.00 

 

Åpent bibliotek  gir mulighet til å bli kjent med biblioteket vårt, lese litt, slå av en prat med de som er der, søke etter 

konkret informasjon, stille spørsmål…..   Kl 19.00 er det en uformell samling hvor noen tilbyr seg å ha et innlegg eller 
liknende med utgangspunkt i Rudolf Steiners liv og virke. Hittil har de tatt utgangspunkt i et årstall og fortalt hva som 
var aktuelt da. Ofte settes det inn i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Dette kan gi rom for inspirerende 
samtaler og ny innsikt. Velkommen i biblioteket! 

 
  
 
torsdag 2.3. 
kl. 12.00 
 

 

Studiearbeid , Kampen om mennesket 

  
 
Tirsdag 7.3. 
kl. 19.00 
 
 

 
Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 



  
 
Tirsdag 14.3. 
kl. 19.00 
 
 

 
Pasjonsfest 
Kunstnergruppa 
Inngang kr 100,- 

  
 
Torsdag 16.3. 
kl. 12.00 
 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 

  
 
Tirsdag 21.3. 
kl. 19.00 
  

 
ÅRSMØTET med innlegg fra Ingar Hegli om Antroposofiens betydning i forhold til dagens situasjon i 
verden  

  
 
Tirsdag 28.3. 
kl. 19.00 

 
Biodynamiske preparater  
Denne  kvelden gir mulighet til å få et lite innblikk i bakgrunnen for de biodynamiske preparatene og 
eksempler på bruk av preparatene både i landbruket og i kjøkkenhagen. Åpent for alle nysgjerrige og 
interesserte. 
Arnfinn Hofstad og David Ledsaak 
Inngang kr 100,- 
 
 
 
 



  
 
0nsdag 29.3. 
Kl 15.00 – 21.00 
 

 

Åpent bibliotek  gir mulighet til å bli kjent med biblioteket vårt, lese litt, slå av en prat med de som er der, søke etter 

konkret informasjon, stille spørsmål…..   Kl 19.00 er det en uformell samling hvor noen tilbyr seg å ha et innlegg eller 
liknende med utgangspunkt i Rudolf Steiners liv og virke. Hittil har de tatt utgangspunkt i et årstall og fortalt hva som 
var aktuelt da. Ofte settes det inn i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Dette kan gi rom for inspirerende 
samtaler og ny innsikt. Velkommen i biblioteket! 

 
  
 
Torsdag 30.3. 
kl. 12.00 
 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 
 

  
 
Tirsdag 11.4. 
kl. 19.00 
 

 
Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 

  
 
Torsdag 13.4. 
kl. 12.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 



  
 
Tirsdag 18.4. 
kl. 19.00 

 
Om Klassetimen - «Den frie høyskolen for åndsvitenskap». En innføring åpen for alle.  
Ved grunnleggelsen av Antroposofisk selskap i julen 1923 etablerte Rudolf Steiner denne høyskole for 
åndsvitenskap. Høyskolens oppgaver er av forskningsmessig og fordypende art og gir anvisninger for 
en moderne spirituell erfaringsvei. Grunnlaget for arbeidet er de undervisningstimene Rudolf Steiner 
holdt for Høyskolens medlemmer i 1924 («klassetimer»). Ingar Hegli og Frode Solskjær 
Inngang kr 100,- 
 

  
 
Tirsdag 25.4. 
kl. 19.00 
 

 
Studiearbeid 
Landbrukskurset 

  
 
Onsdag 26.4. 
kl. 15.00 – 21.00 
 

 

Åpent bibliotek gir mulighet til å bli kjent med biblioteket vårt, lese litt, slå av en prat med de som er der, søke etter 

konkret informasjon, stille spørsmål…..   Kl 19.00 er det en uformell samling hvor noen tilbyr seg å ha et innlegg eller 
liknende med utgangspunkt i Rudolf Steiners liv og virke. Hittil har de tatt utgangspunkt i et årstall og fortalt hva som 
var aktuelt da. Ofte settes det inn i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Dette kan gi rom for inspirerende 
samtaler og ny innsikt. Velkommen i biblioteket! 

 
  
 
Torsdag 27.4. 
kl. 12.00 
 

 
Studiearbeid 
Kampen om mennesket 
 
 
 
 



  
 
Tirsdag 2.5. 
kl. 19.00 
 

 
Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 

  
 
Tirsdag 9.5. 
kl. 19.00 

 
JUBILEUMSFEST - 100 år siden Landsselskapet av Antroposofisk selskap ble grunnlagt i Norge. 
Fullstendig program kommer i april via e-post og på facebooksida vår 
Kunstgruppa. 
 

  
 
Tirsdag 6.6. 
kl. 19.00 
 

 
Klassetime for medlemmer av den frie høgskole. 

  
 
Tirsdag 13.6. 
kl. 19.00 

 
Sommerfest – Kurvfest , mat og kulturelt 
Kunstgruppa 
Inngang kr 100,- 

 


