HÖGTIDLIGT MÅNADSFIRANDE
Intentionsförklaring:
Ur ett initiativ från
DEN FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI
gives rum för Högtidligt Månadsfirande
genom Antroposofiska sällskapet.
Fira livet. Fira gemenskap. Fira kunskap. Fira antroposofi.
Ett fritt initiativ av medlemmar i den fria högskolan som vänder sig till
antroposofiska sällskapet med vänner, (allmänheten).
Med stöd i månens rytmer skapar vi tolv månadsfester genom året. Där vi vid
tillfällena får möjlighet att lyfta fram det individuella högskole arbetet, samt
arbetet som utgår ur högskolans sektioner, vart och ett. Men även lyfta fram
det andliga strävandet i allmänhet.
"som Forum Antroposofi, tidskriften, fast en sällskaplig fest"
Den ekonomiskt stödjande medlemmen i sällskapet får insyn och möjlighet att
ta del av högskolans världsomspännande och lokala arbete. Och den ännu inte
varande medlemmen i sällskapet får en möjlighet att bekanta sig med
antroposofin genom en måltid i samtal, arbetsgrupper (givet av högskolan),
föreläsning, rapporter från sektionerna, konstnärliga framföranden och vem
vet, kanske dans. Här får även högskolan möjlighet att fånga upp frågor som
lever i tiden.
Medlemmar i sällskapet kan hitta högskolan. Icke medlemmar i sällskapet kan
få syn på det som gör ett medlemskap berättigat. Här kan människor från olika
yrkesområden och livssituationer mötas i sina andliga angelägenheter och fira
helg.
Månadsfestens form: en Lördags afton i månaden.
Förberedelse:
Kl. 17,00: Högskolemedlemmar möts upp. Gestaltar rummet konstnärligt i
månadens anda. Tex med diverse tyger, ljus, anslag osv. Buffe bord ställs i
ordning samt måltidsbord.
17,45 Varje festdeltagare bidrar med nåt ätbart och drickbart till buffen,
(förslagsvis medhavd tallrik och glas). Man bidrar med det man har efter
förmåga. Buffen ställs i ordning, mingel.
Festen öppnar:
Kl. 18,00: Måltid. Under måltiden möjlighet till samtal. Eventuellt återkoppling
till tema från föregående månadsfest som förberetts av någon.
18,45 Presentation av kvällens arbetsgrupper.
Månadens tema:
19,00: En av sektionerna i Goetheanum presenteras, antingen representerad

av sektion eller rapporterad genom högskolemedlem.
Eventuellt en astronomisk reflektion. Djurkretsen.
En blick ut i världen. En blick in i den antroposofiska rörelsen.
Det andliga livet i vår tid.
Arbetsgrupper:
Kl. 20,00: Gives av de högskolemedlemmar som förberett och anmält sig som
arbetsledare, för de som vill. Teman för arbetsgrupperna rör högskolearbetet,
den inre skolningsvägen, eller något av sektionernas olika områden.
Exempelvis den sektion som presenterats vid tillfället. Arbetet kan ske i
samtalsform, meditativt, konstnärligt osv.
Konstnärlig avslutning:
Kl. 21,00 Tex: Ett musikstycke. En teater. Film. Dans mm. Osv.
Detta festkoncept ger en enkel form för sammankomsterna. Det räcker att
minst två personer från högskolan medverkar för att det skall bli av.
Och förhoppningsvis kommer minst en person utifrån. Men förstås kan festen
bli stor med många deltagare. Även en socialterapuetisk verksamhet som
saknar högtidsfirande kan komma och fira. Eller bara låta sig inspireras.
"knytis" konceptet gör det hela billigt, spännande och solidariskt.
Jag tänker att det viktiga är att komma igång, få in en rytm. Därpå litar jag att
ryktet från de som deltar blir den attraktionskraft som får råda. Man kommer
veta att det är månadsfest.
Det väsentliga med högtidsfesten är att låta den firas. Om det så bara är två
själar där. Livet behöver återupptäckas gång på gång. I varje månadshögtid
kan vi ställa in våra själar i de andliga, kosmiska, skeendena och låta oss
inspireras. Låta oss fröjdas och i tacksamhet vörda den visdom som livet
undervisar oss i.
Förslag på datum:
14/1 Stenbocken. Inledning.
11/2 Vattumannen. Allmänna antroposofiska s.
11/3 Fiskarna. Matematisk, astronomiska s.
8/4 Väduren. Medicinska s.
13/5 Oxen. Naturvetenskapliga s.
10/6 Tvillingarna. Jordbruk, näring s.
8/7 Kräftan. Pedagogiska s.
12/8 Lejonet. Konst, bild s.
9/9 Jungfrun. Tal och musik s.
14/10 Vågen. Humaniora s.
11/11 Scorpionen. Samhällsvetenskapliga s.
9/12 Skytten. Ugndoms s

RESUMÉ
Vi har nu redan fått fira två högtider. Den 14 Januari klockan 18,00 var
premiären. Vi var två värdar från högskolan som ställde i ordning och öppnade
konferensrummet i Kulturhuset, Ytterjärna. Det anslöt sig ca 15 pers. Några
kom och gick. Vi åt lite mat tillsammans vid ett långbord. I mitten av rummet
var en vacker intsallation. Det hängde planetsigill på en av väggarna. En annan
hade med sig konstterapi arbete som man kunde beskåda.
Det var i Arkaisk anda som festen gick av stapeln. Saturnisk lördag.
Stenbockens tecken. Och nyligen fullmåne. Med en betraklelse av Janus
(Januari). Det förflutna, nuet och framtiden. Erinrande, besinnande och
skådande. Acceptans, kärlek och tillit.
Därpå hade vi en astronomisk betraktelse från astronomiska sektionen. Där
kunde vi bli medvetna om en uppstigande femstjärna. Får syn på de tre vise
männen, eller de tre Mariorna.
Sedan gestaltade vi stenbocken eurytmisk i ring kring installationen på golvet.
Och gjorde en övning med beröringssinnet i åtanke.
Med levande musik och sång gjorde vi sedan en helig ringdans i månens anda.
Och till sist en saga om de tolv månaderna.
Den 11 februari var det dags igen. Rummet ställdes i ordning.
Fullmånen steg högtidligt upp över Järna fjärden. Ytterjärnas kyrkklockor
ringde.
Vi åt. En del besökare till kulturhusets evenemang tittade nyfiket in i
konferensrummet. Kulturhusets föreställning handlade om Samerna. Vilket
sammanföll med ett konstnärligt framförande på månadsfesten som hade en
hälsning från Jokkmokk.
Vi var mellan 5 och 10 pers. Och månadens betraktelse rörde den Allmänna
antroposofiska sektionen. Sedan satt vi i ring kring kvällens installation i
mitten av rummet. Var och en fick presentera sig och ge sitt bidrag om
Vattumannen. Vi gestaltade sedan den eurytmiska gesten av Vattumannen.
Samt en Bothmer gymnastisk övning.
Kvällen avslutades med en saga om "sångfestens gåva" som sammanflätades
med en performence från Jokkmokk.
Det har varit en mycket högtidlig anda. Intensiv atmosvär.
Elementarväsendena har varit behjälpliga. Och fina människomöten, där alla
bidrar på sitt sätt, har ägt rum. Kvällens programpunkter kommer se liknande
ut framöver. Med en måltid klockan sex, (knytis, även porslin, bestick och glas
tar var och en med själva. Vi har ingen tillgång till kök, uppvärmning av mat,
disk. Snittar, piroger och paj är ett ideal men tar tid att förbereda. Bröd å ost
duger fint).
Klockan sju en månadsbetraktelse innehållande en sektion och djurkretsen.
Samt ett av sinnena och månadsdygderna.
Klockan åtta arbetsgrupp i form av eurytmi, samtal mm.
Och klockan nio konstnärlig avslutning. Som är i form av en "öppen scen" där
den som vill kan läsa en dikt, spela musik mm.
Jag vill uppmuntra alla som känner sig tilltalade att förbereda sig med den
kunskap man har på teman, djurkretsen tex. Att ta med sin favorit bild och

visa. Eller öva in sin favorit dikt och läsa upp. Eller bara läsa högt ur
veckospråket för man vill.
Jag vill också uppmuntra till att hjälpa varandra med samåkning till firandena
med bil. Det går även buss med anslutning till tåg till/från Stockholm som
passar ganska bra med tiderna. Eller varför inte passa på och sova över hos en
gammal bekant.
För de som ämnar komma i större grupp än fem pers. Så får man gärna
föranmäla detta.
Inträdet är frivilliga bidrag som går till sällskapet.
Med detta hoppas jag alla känner sig informerade och hjärtligt välkomna!
Hälsningar/värdskap-samordnare, Markus Tibbling
För frågor: 0707411049
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