Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen
är en lokal sammanslutning av medlemmar i det Allmänna
Antroposofiska Sällskapet.
Antroposofiska Sällskapet är en religiöst och partipolitiskt obunden
organisation som har till syfte att bära en fri högskola för antroposofisk
forskning. Denna högskola strävar efter att finna och formulera andliga
lagbundenheter på olika verksamhetsområden, som de vanliga
forskningsmetoderna eller tanke- och synsätten inte kommer åt.
Denna antroposofiska forskning är integrerad i många olika
kulturområden där verksamheten bygger på antroposofi, t.ex.
waldorfpedagogik, biodynamiskt jordbruk, antroposofisk läkekonst,
läkepedagogik, olika konstarter som arkitektur, eurytmi m.m.

Antroposofiska Sällskapet
Norrköpingsgruppen
Program Hösten 2019

Medlemskap i Antroposofiska Sällskapet
Antroposofiska Sällskapet är öppet för alla som ser något berättigat i
antroposofi. Den som har frågor eller vill bli medlem av Antroposofiska
Sällskapet kan vända sig till någon i styrelsen för Norrköpingsgruppen.
Norrköpingsgruppen har en lokal för sammankomster och där finns ett
bibliotek med huvudsakligen böcker och föredrag av Rudolf Steiner.
Adress:
Hagebygatan 69, 603 52 Norrköping.
E-post: antroposofi.norrkp@telia.com
Bankgiro: 5861-0254
Hemsida: www.antroposofi.nu/studie_arbetsgrupper/norrkoepingsgruppen/
Biblioteket har öppet tisdagar 18.00 – 18.30 under tiden september till och med
maj. Övrig tid: kontakta någon i styrelsen.
Styrelsen:
Birgitta Johansson, ordförande
tel. 0768-19 13 11
Per Hallström, sekreterare
tel. 0736-849 366
Kerstin Hallström, lokalansvarig tel. 0733-385 853
Ylva Eriksson, kassör
tel. 0707-51 81 03
Maivor Forster
tel. 0739-79 23 38
Ulla Britt Ekström
tel. 076-626 53 59
Nanna Skog, biblioteksansvarig
tel. 0702-505 396
Christina Wallentin, biblioteksansv tel. 0737-16 52 91
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Antropos = människa

Sofia = visdom

Vad är en människa och vilka är hennes förutsättningar? Går det att närma sig
den frågan från ett såväl vetenskapligt som filosofiskt perspektiv - samtidigt? Är
den fria viljan en illusion och var hamnar i sådana fall den fria tanken? Dessa
och liknande frågor bearbetas i relation till antroposofiska och pedagogiska
idéer och texter. Alla är välkomna och ingen förkunskap krävs.

Kursutbud, workshops och studiedagar

Arrangemang
28 sept Kulturnatten Öppet hus kl. 11.00 – 13.00.

Vill du veta mer om antroposofi, eurytmi, musik,
waldorfpedagogik och social tregrening?
Vi ordnar kurser, workshops och studiedagar på teman i anslutning till
antroposofi, antingen i vår lokal i Norrköping eller lokalt hos er.
Förfrågningar och intresseanmälan: Maivor Forster, tel. 0739 – 792 338.

Tisdagsgruppen
Start tisdagen den 4 sept. kl. 18.30 - 19.45. Vi börjar höstens arbete med
studium av årets tema från Goetheanum bl a ”Grundstensmeditationen”
av Rudolf Steiner.
Kontaktperson: Maivor Forster tel. 0739 – 79 23 38.
Nya deltagare är välkomna!

Meditation
Sönd 15/9, 13/10, 10/11 och 8/12 kl. 17. -18.30 på Hagebygatan 69.
Introduktion, övningar och samtal. En väg till att praktisera
antroposofisk meditation, inspirerad av Arthur Zajonc, fysikprofessor
och f.d. generalsekreterare för Antroposofiska Sällskapet i USA.
Anmälan görs till Dori Inderbitzin. tel. 0737- 23 00 88 el. 0121- 133 43.

”Te hos Sofie” på söndagar
Start onsdagen 28 aug kl. 18:30 – 20:30
Sedan gruppen startade 2017 har vi studerat boken Teosofi och studerar
nu Andlig Skolning. Nya medlemmar är varmt välkomna! Vi varvar
bokstudierna med att då och då bjuda in mer erfarna personer till samtal
kring olika relevanta ämnen.
Mötena sker varje söndag i lokalen på Hagebygatan 69.
Kontaktperson: Eskil Hallström. Tel. 0706-98 18 88
eller eskil.hallstrom@gmail.com

Vitaliserande eurytmi
Välkomna till stärkande och livgivande eurytmi i grupp i Ensjöholms
vackra sal. Måndagar 18.00 med start 16/9.
Anmälan till Elisabeth Löve 0760-29 49 58

Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen,
i samarbete med

15 okt Föredrag av Joel Miller PhA filosof.
Vår historia: om Homo Sapiens - intelligens, teknologi, språk och
samhällsbyggare. Plats: Hagebygatan 69. Tid: tisd 15 okt kl. 18.30 – 20.00.
Datum ej klart Workshop med eurytmi
Eurytmiskt övade av motiv ur R. Steiners Grundstensmeditation. Föredrag till
temat med fokus på polaritet och utveckling i människans själsliv - utmaningar
och förvandlingsmöjligheter.
Medverkande: Göran och Charlotte Krantz. Kostn. 400:- endast föredraget 100:Plats: Ensjöholms by. Tid: kl. 9.30-15.00 Datum ej klart.
5 nov Föredrag av Susanne Wärnhjelm.
Barnens Utveckling - Hur kan vi stödja den-?
Plats: Hemgården. Tid: tisd 5 nov kl. 19.00-21.00.
30 nov kl. 11-13 Rudolf Steinerskolans Julbasar med bokbord.
Arr: Rudolf Steinerskolan i Norrköping. För info se www.rudolfsteinerskolan.se
4 dec Ensjöholms by arrangerar ljusfest och julmarknad
Plats: Ensjöholms by. Tid: onsd 4 dec kl. 16 – 19. Se: www.ensjoholm.se
15 dec Eurytmi och Julföredrag Eurytmi med Moving Art Company och
medverkande barn och ungdomar. Julföredrag av Göran Nilo. Medarrangör:
Ensjöholms By. Inträde 100 kr.
Plats: Ensjöholm. Tid: lörd den 15 dec kl. 16.00
6 jan Trettondagsfirande med Trekonunga-tema
Plats: Hagebygatan 69. Tid: månd 6 jan 2020 kl. 16.00 – 17.30. Kaffe och kaka.

Fria Högskolan för Antroposofi
För frågor om Fria Högskolan för Antroposofi, kontakta de klassansvariga:
Birgitta Johansson tel. 0768-19 13 11. Elisabeth Löve tel. 0760-29 49 58
Fria Högskolan för Antroposofi i Norrköping
25 aug kl. 10.00, Bearbetning av 12:e och 13:e repetitionstimmen
22 sept kl. 10.00, Bearbetning av 16:e och 17:e repetitionstimmen
27 okt kl. 10.00, 7:e repetitionstimmen, läst
24 nov kl. 10.00, Bearbetning av 7:e repetitionstimmen

