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 stödja en fri högskola för
antroposofisk forskning. Högskolan arbetar med att utforska sambandet
mellan de andliga-ickemateriella sidorna av människan och den
materiella världen, och dess ursprung och mening. Metoden är
meditation och praktiskt arbete.
Denna forskning har inspirerat arbetet i många olika verksamheter, t.ex.
waldorfpedagogik, biodynamiskt jordbruk, antroposofisk läkekonst,
läkepedagogik, olika konstarter som arkitektur, eurytmi m.m.

Antroposofiska Sällskapet
Norrköpingsgruppen
Program Våren 2020

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/
Vid bokning av lokalen kontakta Kerstin Hallström tel. 0733-38 58 53
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
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. 0702-50 53 96
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

Vill du veta mer om antroposofi, eurytmi, musik,
waldorfpedagogik och social tregrening?

Mån 6 jan Trettondagsfirande med trekonungatema
Måndagen den 6 januari 2020 kl. 16.00, Hagebygatan 69. Avslutas med
kaffestund.

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 14 jan. kl. 18.30 - 19.45. Vi börjar vårens arbete med
studium av bl a ”Grundstensmeditationen” av S Prokofieff.
Kontaktperson: Maivor Forster. tel. 0739 – 792 338.
Nya deltagare är välkomna!

18 feb Offentligt föredrag om konstnären Hilma af Klint av Marius Wahl
Gran. Tisd den 18 februari kl. 18.00 – 20.00 på Hemgården Saltängsgatan
7 i Norrköping www.hemgarden.com. Entré 100 kr.
Tisd 3 mars 18.30 – 20.00 Medlemsföredrag: ”Med bild och ord om den
andliga världens hierarkier” av Janne Silvasti.
Tisd 17 mars Årsmöte i Norrköpingsgruppen
tisd den 19 mars kl. 18.30 på Hagebygatan 69.

Meditation
Sönd 19 jan, 16 feb, 15 mars, 5 april och 3 maj 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 onsdagar
Start onsdagen 15 jan 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 onsdag i lokalen på Hagebygatan 69.
Kontaktperson: Eskil Hallström. Tel. 0706-98 18 88
eller eskil.hallstrom@gmail.com

Fria Högskolan för Antroposofi
Den som är medlem i Antroposofiska Sällskapet och önskar bli medlem
även i Fria Högskolan för Antroposofi kan vända sig till de klassansvariga:
Birgitta Johansson tel. 0768-19 13 11. Elisabeth Löve tel. 0760-29 49 58
Fria Högskolan för Antroposofi i Norrköping
19 jan kl. 10.00, Bearbetning av 1:a Pragtimmen
9 feb
kl. 10.00, Bearbetning av 2:a Pragtimmen
8 mars kl. 10.00, Bearbetning av Berntimmen
5 april kl. 10.00, 1:a klasstimmen, läst
17 maj kl. 10.00, Bearbetning av 1:a klasstimmen

Vitaliserande eurytmi
Välkomna till stärkande och livgivande eurytmi i grupp i Ensjöholms
vackra sal. Onsdagar 18.00 med start 29/1.
Anmälan till Elisabeth Löve 0760-29 49 58

Antroposofiska Sällskapet Norrköpingsgruppen,
i samarbete med Studiefrämjandet

