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Alle foredrag & arrangementer finder sted på:
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Entré: 85,-/70,- kr.
(medmindre andet er nævnt)

Sted: Pavillon 2.
(medmindre andet er nævnt)

Kontakt: Signe Wæhrens (skw@rss-odense.dk)

”Vor tids drama” – Om sjælenes opvågnen
Miniseminar om Rudolf Steiners 4. Mysteriedrama
Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Eurytmisalen.
Søndag d. 11. september 2022, kl. 14-17
Sjælelivets forvandling som en tidsnødvendighed til overvindelse af
den sociale nød, gennem udvikling af en åndelig impuls ind i
erhvervs-, rets- og åndsliv og hvordan vi står imod de modstande,
Lucifer og Ahriman giver os.
Program
Kl. 14.00-15.15: Jess Hansens’ foredrag vil kaste et blik ind i sjælelige
og åndelige hændelser omkring en åndeliggørelse af det sociale liv.
Det vil også handle om den modstand, som vi møder gennem
Ahriman. Der er afsat tid til spørgsmål.
Kl. 15.15-15.45: Pause
Kl. 15.45-17.00: Kirsten Skjerbæks foredrag om ”Sjælekræfterne – hvem er de, og hvordan kan de
hjælpe os?”. Der er afsat tid til spørgsmål.
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Fyraftensmøde
”Spirituelle impulser i det praktiske arbejde”
Sammen vil vi drøfte den række af spørgsmål, der rejser sig i en hverdag med stort pres på den
enkelte.
Hvorledes forstår vi tanken om antroposofisk inspiration i hverdagens arbejde? På hvilken måde
kan spirituelle impulser styrke og befrugte arbejdet? Hvad mener vi med værdigrundlag? Hvornår
bliver vores handlinger drevet af dogmer? Hvordan kan vi som individuelle personer arbejde
sammen om åndelige mål for vores bestræbelser?
Foredragsholder: Troels Ussing.
Tidligere formand for Antroposofisk Selskab, Danmark, tidligere steinerskolelærer, kurser og workshops i
antroposofisk meditation og fordybelse. Konsulent for antroposofisk udviklingsarbejde i Afrika.

Dato og tid: Mandag den 12. september 2022, kl. 16.00 til 18.30
Pris: 50 kr./40 kr.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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’Og der blev lys’
En teaterfortælling om en blind helt
Hvordan kunne en 16-årig blind dreng blive en af lederne i den femtestørste
modstandsbevægelse i Frankrig? Og hvordan kunne han overleve 15
måneder i koncentrationslejr?
I fortællingen ’Og der blev lys’ får du svar på både det og meget mere. Det er
en bevægende og dybt intens fortælling om en blind helt, Jacques Lusseyran.
Monologen er baseret på hans selvbiografi, som indfølende fortælles af
Torben Wahlstrøm.
Vi følger de første 20 år af Jacques Lusseyrans liv. Centralt står ulykken, der som 7-årig gjorde ham
blind, men samtidig gav åbenbarelse af et indre lys, der aldrig siden forlod ham. Vi hører om hans
sansning af musik, han evne til visualisering og hans forståelse af den menneskelige stemme. Det
er også en fortælling om, hvordan han oplevede Guds nåde af liv, lys og glæde af kærlighed, krig og
venskab. Og hvordan han selv under koncentrationslejrens ekstreme vilkår formåede at elske livet.
Torben Wahlstrøm giver hans ord krop og stemme, og i en time fastholdes tilhørerne i et drama
båret af sprogets formåen og en aldrig svigtende intensitet.
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Fra en anmeldelse af forestillingen:
Torben Wahlstrøms fortælling om Jacques Lusseyrans liv er en oplevelse ud over det sædvanlige.
Wahlstrøm har forståelse for den ydmyghed, der kræves for at kunne fremstille og fortælle om et
andet menneskes liv, så dette menneske ydes fuld retfærdighed. Med sin dejlige stemme og med
ganske små ledsagende bevægelser undervejs, evner Torben Wahlstrøm for en stund at blive til
Jacques Lusseyran. En ganske særlig oplevelse venter alle, som hører Torben Wahlstrøms fortælling
om Jacques Lusseyran.
Kaja Daugaard Christensen Lektor ved Det jyske Musikkonservatorium, Aarhus

Alle over 14 år er velkommen.
Dato og tid: Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19.30
Sted: Eurytmisalen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Pris: 100 kr/90 kr
Arrangør: Rudolf Steiner Skoleforeningen i Odense.
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Impulsen fra Gondishapur
- den sene oldtids visdomscenter
Talrige gange nævner Rudolf Steiner i sit værk den yderst skadelige impuls, som omkring året 666 skulle
udgå fra Gondishapur. Men stedet var også den sene oldtids visdomscenter, hvor der i det 6.
århundrede e.Kr. var samlet blomsten af, hvad der fandtes af græsk, jødisk, ægyptisk, babylonsk, persisk,
indisk og kinesisk visdom og videnskab, herunder ikke mindst lægevidenskab, samt disse kulturers store
religioner, herunder især den nestorianske kristendom, manikæismen og den sen-persiske Zarathustralære. Stedet rummede den mest intensive, åndelige disput, før de fremstormende muslimske hære i 641
for en tid bragte det til tavshed. Vi vil prøve at forfølge impulsen gennem stedets historie og dens
udløbere. Forhåbentlig når vi at trække tråde op til nutiden.
Foredragsholder: Jesper P. Schou
Jesper P. Schou er født i 1950 og er tidligere elev fra Rudolf Steinerskolen i Aarhus,
speciallæge i psykiatri.

Dato og tid: Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.30
Sted: Overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Pris: 85 kr./70 kr.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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75-års jubilæum i Odense-gruppen
Antroposofisk Selskab
Fejres med en festdag tirsdag den 15. november
Kl. 16.30 til ca. kl. 22
Det bliver en dag med mange forskellige indslag: Oplæg om Odense-gruppens historie, en
eurytmiforestilling, sang, musik, indlæg fra mange fynske institutioner og arbejdspladser, kaffe/te
og fællesspisning med deltagernes medbragte retter.
Der udsendes særskilt invitation med nærmere program efter sommerferien.

Alle er velkomne
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen
Pris: Gratis adgang – og der medbringes en ret til en fælles buffet til aften.
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Juleforedrag
Juleforedragets indhold er bygget op på de 7 sakramenter, som Kristensamfundet bruger ved de
sakrale tjenester: Dåben, Konfirmationen, Nadveren, Skriftemålet, Den sidste olie, Præstevielsen og
Giftermålet. Disse sakramenter kan vi tilføje de forskellige skridt i vores biografi - til fødslen: dåben,
i vores overgang fra barn til ungt menneske: konfirmationen – og videre. Hvordan kan vi forstå
disse ”tilføjelser”? Det er temaet for foredraget.

Foredragsholder: Troels Lindow
Troels Lindow er præst i Kristensamfundet i København.

Dato og tid: Onsdag den 7. december 2022, kl. 19.30
Pris: 85 kr./70 kr.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.

7

RUDOLF STEINERS FØRSTE GOETHEANUM
ILLUSTRERET MED LYSBILLEDER
Grundstenen til det første Goetheanum, i Dornach ved Basel, blev lagt i september 1913. Bygningen
blev taget i brug uden at være færdig 7 år efter og gik fysisk op i flammer den 31. december 1922.
Den blev skabt med samme inspirationskilde som antroposofien selv til foredrag og
mysteriedramaer m.v. Bygningen, hvor kunstarterne søgtes integreret, blev heldigvis så godt
dokumenteret, at det er givende at forsøge at indleve sig i, hvad relativt få fik lov at opleve for 100
år siden.
Foredragsholder: Morten Gunge
Arkitekt m.a.a. Morten Gunge, som udover arbejdet på egen tegnestue også har forelæst om arkitekturhistoriske
emner på bl.a. Rudolf Steinerseminariets kunstneriske linje, Järna i Sverige og på Kunstakademiets
Arkitektskole.

Dato og tid: Onsdag den 14. december 2022 kl. 19.30
Sted: Overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Pris: 85 kr./70 kr.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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Julespillene
Selv i vores moderne verden lever Julebudskabet midt iblandt os. Er det udtryk
for, at det har en kraft, der overlever tiden – endda stråler kraftfuldt ind i
fremtiden?
Ansatte ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense opfører de gamle julespil fra
Oberufer. Disse spils historie kan føres langt tilbage i tiden, og de er
formodentlig kommet til Oberufer i Ungarn med indvandrede folk vestfra. Her
har de så overlevet i afsidesliggende landsbyer, hvor Karl Julius Schröer,
professor i tysk litteratur, fandt dem for over 100 år siden.
Schröer var meget optaget af disse spil, og efter at have overværet dem i
Oberufer besluttede han sig til at skrive dem ned for derved at forhindre, at
de gik tabt.
I Kristi fødselsspillet og Hyrdespillet hører vi om Maria bebudelse, den lange
vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter om hyrderne på
marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye konge.

Alle er hjertelig velkomne!
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Salen.
Dato og tid: Tirsdag den 20. december 2022 kl. 19.00
Pris: Gratis adgang.
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen i Odense.
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Hellig Tre Kongerspil
Vi hører om De hellige tre Kongers lange vandring fra
morgenlandet frem til deres møde med Herodes i Jerusalem.
Stjernen, som har ledt dem hele vejen, fører dem videre til
Betlehem – til Den nye Konge, som de tilbeder og skænker
deres dyrebare gaver.
Den onde Herodes, som ved djævelens hjælp kæmper for at
komme dette barn til livs, falder til sidst i djævelens kløer og
dør en ynkelig død.
Uegnet for børn under 4. klasse
Sted: Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Salen.
Dato og tid: Torsdag den 5. januar 2023 kl. 19.00
Pris: Gratis adgang
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen i Odense
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Den lange vej mellem Øst og Vest
Udfordringer i en afgørende tid
Man kan nemt have den oplevelse, at nutidens store udfordringer opstår, uden at man er herre over
dem. Man kan føle sig som et ”offer” for begivenhedernes gang, særligt når det drejer sig om den
anspændte internationale situation. Det ser dog anderledes ud, hvis jeg tør tænke, at det, der sker i
verden, kunne hænge sammen med mit indre liv og mit forhold til den åndelige verden.
Vi er allesammen involverede i de komplicerede og dramatiske udviklingsveje, der går mellem Øst
og Vest. Hvis vi vil forstå det, der sker i nutiden, kan det være en hjælp at forsøge at forstå disse
veje. Vi må vide, hvor de positive impulser ligger – og hvad der er disse impulsers skyggesider.
Foredragsholder: Niels Henrik Nielsen
Formand og generalsekretær for Antroposofisk Selskab Danmark. Lærer på Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg
og på læreruddannelsen på Audonicon. Foredragsholder, musiker og medlem af bestyrelsen for Antroposofisk
Selskab i Danmark.

Dato og tid: 17. januar 2023, kl. 19.30
Pris: 85 kr./70 kr.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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"Far, gi’ mig lige en ny is!"
Fortællinger fra det virkelige liv sammen med barnet under 7 år. Undervejs tilstår jeg, at jeg hellere
sidder i en hestevogn i Den fynske Landsby end spiller Fifa på en PSP. Hvorfor?
Foredragsholder: Susanne Toudahl
Susanne Toudahl er mor til 4 og farmor til 2. Hun er uddannet Rudolf Steiner Børnehavepædagog. Glad
efterlønner/pensionist efter bl.a. 32 år på Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Lever med spørgsmålet: Har
Steinerpædagogikken noget at byde på i 2022/2023?

Dato og tid: 8. februar 2023, kl. 19.30
Pris: 85 kr./70 kr.
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense.
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Fra hoved til fod
Hvordan kan vi styrke og balancere børnenes tanke, følelse og vilje i praksis?
Hvordan kan vi navigere pædagogisk i tidens medvind og modstrøm?
Hvordan kan vi møde hinanden i tidsåndens og hverdagens kollision med skoledagen i tillid,
humor og kærlighed? Hvad mener hun egentlig med tidsånden?
Kom og få en klasselærers belysning af og refleksion over Rudolf Steiner-pædagogikkens møde
med vores tids skolebørn.
Foredragsholder: Signe Kjær Wæhrens
Signe Kjær Wæhrens har læst Antropologi ved Københavns universitet med fokus på
urbanantropologi, samt læst Dramaturgi, Teaterhistorie og Forestillingsanalyse. Desuden uddannet
Doula-fødselshjælper og Rudolf Steiner-lærer fra Audonicon. Tidligere har hun været ansat i
Bystrategisk stab på Odense rådhus og arbejdet med kultur og byudvikling. Signe har været ansat
på Rudolf Steiner-Skolen i Odense siden 2016 og har primært undervist i grundskolen, men også
mellemtrin og overbygningen.
Dato og tid: 14. marts 2023, kl. 19.30
Pris: 85 kr./70 kr.
Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense.
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Tirsdags eurytmi
med Erik Frydenlund

12 tirsdage fra kl. 19 til 20 i eurytmi-salen
på Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Første gang den 6. september 2022
Eurytmi en bevægelsesform, der arbejder med æterlegemets livskræfter, og som
styrker vores energi og velbefindende i kroppen.
Det er disse livskræfter, som virker opbyggende og skabende i naturen og mennesket.
Gennem eurytmi har vi en unik mulighed for at styrke og forbinde os med disse
kræfter og dermed få en oplevelse og forståelse af dem!
Vi vil veksle mellem fysiske øvelser, som får pulsen op og giver sved på panden, og stille øvelser som styrker vores tilstedeværelse i
nuet - mindfulness i bevægelse! Der vil i år være specielt fokus på grundlæggende eurytmi, stav øvelser, Dyrekredsen, lyde og
bevægelser samt Grundstens-meditationen af Rudolf Steiner!
Kurset er åbent for alle interesserede, kom gerne første gang og prøv om det er noget for dig! Pris 700 kr. som indbetales på konto
8401 4221133
Ingen eurytmi den 13. september - 18. oktober - og den 15. november
Tilmelding og spørgsmål på: erikfrydenlund@gmail.com

- Læs mere på www.erikfrydenlund.dk

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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Tidsånden nu!
Hvad sker der i verden
Hvad sker der i os
Hvad gør vi?
Tirsdage kl. 20.15 – 21.30 på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Lindvedvej 62, Odense S.
Verden er fuld af kriser, coronakrise, klimakrise, miljøkrise og personlige kriser, alt tyder på, at verden vil være et bedre sted uden mig!
Heldigvis sker der også mange positive ting i verden?
Med udgangspunkt i, hvad der sker og rører sig i verden, vil jeg knytte an til nye videnskabelige forståelser og Rudolf Steiners åndsvidenskab, ting der
kan give alle en hel del mening og hjælp i en ellers udfordrende tid!7.sept. Klimakrise og Regenerativ dyrkning, den nye revolution!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.september: Regenerativ dyrkning og jordfrugtbarhed, verdens bedste nyhed!
20.september: Sygdoms krise; Mikroorganismer, fjender eller venner?
27.september: Klima-krise, hvad er problemet, og hvad kan vi gøre?
4.oktober: Biodynamisk dyrkning, hvad er det?
11.oktober: Insekt-krise og Biodynamisk biavl
25.oktober: Liv og død, Goethe og vejen til det levende
1.november: Rudolf Steiner, hvem er han, og hvad ville han
8.november: Antroposofi, mennesket i centrum eller Back to nature
22.november: Personlig krise, Lucifer, Ahriman, satanisme, eller vejen til sig selv
29.november: Mind-kontrol og Trans-humanisme eller Frihed, suverænitet og individets fødsel

Der vil hver gang være tid til spørgsmål og dialog.

Alle med interesse er velkommen. Pris 70 kr. per gang eller 600 kr. samlet, som betales ved døren.
Spørgsmål og gerne tilmelding på: erikfrydenlund@gmail.com
Kursusholder Erik Frydenlund, uddannet Jordbrugsteknolog og Eurytmist - Har firmaet Biodynamic Consult, http://www.erikfrydenlund.dk
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Malekursus
Emnet denne gang vil bl.a. være med udgangspunkt i de fire elementer: Vand-luft-jord-ild. Og med
inspiration fra William Turners akvareller.
Vi arbejder med våd-i-våd teknik.
Underviser: Birgit Svansø - maler og kunstnerisk terapeut.
Uddannet i England og har tidligere været højskolelærer i billedkunst og har afholdt adskillige kurser.

Dato og tid: 10 onsdage fra kl. 17.30 – 19.30
Første gang den 14. september 2022
Pris: Kr. 1000,- inkl. materialer.
Max. 10 personer.
Tilmelding og evt. spørgsmål: Birgit Svansø, tlf. 65 31 57 67.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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Studiekreds i Antroposofi
Ved Benny Christiansen.

I det 21. århundrede har vi mulighed for at arbejde med de redskaber, som Rudolf Steiner anviser
for ethvert menneske, som har behov for at kunne forme og udvikle sin tilværelse med de
mennesker, som han/hun omgiver sig med – i familien, på arbejdet, i omgangskredsen osv.
Rudolf Steiner viser i sine bøger og foredrag, hvordan evnen til at beherske og udvikle dette samvær,
til noget frugtbart og harmonisk, opstår ved at arbejde med sine tanker, følelser og vilje på en
bevidst måde.
Vi arbejder ud fra indholdet af bl.a.:
- ”De seks grundøvelser”, som i sin enkelhed og ved regelmæssigt arbejde med dem kan føre os
til en udvikling af de evner, som vi i alle livets områder og udfordringer vil have stor glæde af.
- ”Hvorledes man opnår erkendelse af de højere verdener”. De øvelser, der arbejdes med her,
udvikler også de evner, som gør os opmærksomme på den visdom, som bor i naturen, i alt
levende og i kosmos.
- ”Reinkarnation og karma” – har for folk i Østen været en almen viden om menneskets
gentagne liv på jorden, efter at det har været i den åndelige verden mellem inkarnationerne og
der set det, som det måtte udligne og lære. Karma er det, vi møder som resultat, som virkning
af det, vort liv blev brugt til, de evner vi udviklede, de mennesker som vi blev forbundet med
eller det modsatte – i vort forrige liv.
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- ”Videnskaben om det skjulte” – omfatter menneskets dannelse fra urtiden og til det blev
”færdigt” og efter ”uddrivelsen af Paradiset” har fået en større selvstændighed og opgaver til at
udvikle endnu højere evner og bevidsthed og kærlighedskræfter. Med Rudolf Steiners arbejde
med antroposofien er det blevet muligt for alle mennesker at få indsigt i den visdom om
menneskets skabelse og mening – som før var forholdsvis få menneskers viden.
Samtale og praktiske øvelser er en væsentlig del af studiearbejdet.
Studiekredsleder: Benny Christiansen
Benny Christiansen er tillært skibsbygger, flammehøvler og el-svejser fra Odense Stålskibsværft 1977. AM på
Musikkonservatoriet i Odense i 1981-1983. Musiklærer på Rudolf Steiner-Skolen i Odense fra 1978.

Pris: Kr. 300 – studiemateriale er inkluderet.
Datoer: Tirsdage kl. 17.00 – 18.30. 7. februar, 21. februar, 28. februar og 7. marts, 14. marts 2023.
Tilmelding: Benny Christiansen, Tlf. 53601946 eller tlf. 24829426.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen.
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Korsang Lindvedkoret
Sæsonstarten for Lindvedkoret er:
TORSDAG den 1. september 2022, kl.19.00.
Kom og få gode oplevelser med forældre fra skolen
og andre interesserede.
Vi øver torsdage 19.00 – 21.15 i skolens eurytmisal.
I koret er der koncertvirksomhed i såvel skoleregi som udenfor.
Koret er under Paarup Aftenskole.
Nærmere oplysninger ved korets formand: Axel Gomard tlf. 6611-1114
eller dirigent: Sven Skovbakke tlf. 6269-1908
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KALENDER
Korsang Lindvedkoret

Torsdage kl. 19.00-21.15 (1. gang: 1. september 2022)

Tirsdags-Eurytmi

Tirsdage kl. 19.00-20.00 (1. gang: 6. september 2022)

Antroposofisk arbejdsgruppe

Tirsdage kl. 20.15-21.30 (1. gang: 6. september 2022)

4. Mysteriedrama
Fyraftensmøde
Malekursus
Og der blev lys
Impulsen fra Gondishapur

Søndag den 11. september 2022, kl. 14.00-17.00
Mandag den 12. september 2022 NB kl. 16.00 – 18.30
Onsdage kl. 17.30-19.30 (1. gang: 14. september 2022)
Onsdag den 5. oktober 2022, kl. 19.30
Tirsdag den 25. oktober 2022, kl. 19.30

75-års jubilæum i Odense-gruppen

Tirsdag den 15. november 2022, kl. 16.30

Juleforedrag

Onsdag den 7. december 2022, kl. 19.30

Rudolf Steiners første Goetheanum

Onsdag den 14. december 2022, kl. 19.30

Julespillene

Tirsdag den 20. december 2022, kl. 19.00

Hellig Tre Kongerspil

Torsdag den 5. januar 2023, kl. 19.00

Den lange vej mellem Øst og Vest

Tirsdag den 17. januar 2023, kl. 19.30

Studiekreds i Antroposofi
Far, gi’ mig lige en ny is
Fra hoved til fod

Tirsdage kl. 17.00-18.30 (1. gang: 7. februar 2023)
Onsdag den 8. februar 2023, kl. 19.30
Tirsdag den 14. marts 2023, kl. 19.30

