
 ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

Kära medlemmar i Antroposofiska sällskapet i Sverige.

På grund av coronapandemin i världen har även Antroposofiska sällskapet fått 
minska sina aktiviteter. Det betyder att alla planerade sammankomster under våren 
är inställda.
Vi har tidigare informerat medlemmarna att årsmötet är inställt och att nytt datum 
kommer att ges i slutet av april. Så som det ser ut nu är det inte möjligt att ha 
årsmötet under våren eller på sommaren. 
Antroposofiska sällskapets styrelse i Sverige har fortsatt att mötas och planerar 
verksamheten för resten av året 2020. Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och kan därför inte i dagsläget ge klart besked, när årsmötet äger
rum. Nästa information om tidpunkt för årsmötet planerar vi att lämna i slutet av 
augusti.

Styrelsen har haft kontakt med en nybildad grupp som vill hjälpa styrelsen att 
förvalta de arvspengar som Antroposofiska sällskapet i Sverige har fått som gåva. 
Gruppens uppgift är rådgivande och kommer att vara verksam fram till höstmötet, då
budget och verksamhetsplan behandlas inför 2021.
Ekonomigruppen består av Thomas Lüthi, Kristoffer Lüthi, Annika Laurén och Björn 
von Schoultz. 

Mot bakgrund av de aktuella allvarliga skeendena i världen så vill vi skicka med en 
text som huvudsakligen kommer ur ett föredrag som Rudolf Steiner höll i Berlin i 
februari 1910. Han talade då om ”Bönens väsen”, ur föredragsserien ”Själslivets 
metamorfoser”. Textutdraget är senare bearbetat av F. W.  Zeylmans van 
Emmichoven. Något om tillkomsten beskrevs i en notis i Forum nr 4, 2017.
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Tillit

Vad som än kommer, vad som än må ske, nästa timme, nästa dag
även om det är mig obekant kan jag inte ändra det genom fruktan
Jag väntar på det i fullkomligt själslugn likt havets stiltje i sinnet

Genom ängslan och fruktan hämmar vi vår utveckling
Genom ängslans och fruktans vågor tillbakavisar vi det
som vill komma in i våra själar ur framtiden

Tillit till det som man kallar den gudomliga visheten i händelserna
i vissheten om att det som skall komma måste ske
och att det i någon riktning måste ha sina goda verkningar
Att framkalla denna stämning i ord, i känslor, och i idéer
Det är tillitens stämning som borde bli till bön

Det måste vi lära oss i vår tid 
Att leva med rent förtroende utan säkerhet för tillvaron 
Med förtroende till den alltid närvarande 
hjälpen från den andliga världen

Sannerligen, på annat sätt går det inte i dag
om inte modet skall svikta
Låt oss härda vår vilja och söka uppväckelse inifrån
varje morgon, varje kväll

Rudolf Steiner

ur GA 59, ”Bönens väsen” 17 februari 1910 
bearbetad av F. W.  Zeylmans van Emmichoven.


