
Fælles  Konference 
for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder  
                       
                        Fornyelseskilder i arbejdet

Tema: Møde med pionerer

Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle
lørdag den 21. april  2018 kl. 10.00 til 17.15
Arr. Virksomhedskollegiet og Antroposofisk Selskab Danmark

Kære medarbejdere

Hermed indbyder vi til fælles konference for medarbej-
dere fra de mange virksomheder og institutioner, der 
arbejder antroposofisk inspireret. 

Vi søger med disse konferencer at udforske 
inspira tions kilder for det antroposofiske arbejde.                                                                                             
Det er ikke hensigten med denne konference at nå 
bestemte mål, eller at man skal tilegne sig en bestemt 
viden. Samarbejdet i konferencen skal snarere ses som 
en øvelse i at opleve hvorledes ”gnisten” tænder lys i 
mennesker og hvorledes ”gnisten” tænder varme i sociale 
fællesskaber.

På den måde ønsker vi med konferencen at skabe et 
forum, hvor vi kan få øje på det, der tænder lys hos den 
anden og hos os selv, ud fra den betragtning, at det, 
vi helliger vores opmærksomhed, er det, der komme til 
stede og vokser.

Konferencens tema er således i år ”Møde med pionerer” 
og hvorledes impulser og visioner tager form i livet.
Hvor ser jeg gnisten i den andens livsværk? Hvor finder 
jeg min egen gnist – i stort og i småt? Hvad skubber på 
fra fortiden og hvad trækker fra fremtiden? Og hvordan 
finder jeg modet til at gribe det i nuet?

En række markante personligheder har på forskellige om-
råder banet vej for vigtige initiativer. Det kan være meget 
inspirerende at opleve disse mennesker, og hvad der er 
deres drivkræfter.

Vi har bedt et par af pionererne fra forskellige fagområder 
berette om deres arbejde - om impulser i arbejdet, hvad 
de brænder for og hvorledes deres initiativer er blevet 
til virkelighed. Det er Elisabeth Møller-Hansen, antro-
posofisk læge og Jørn Ussing Larsen mangeårig leder af 
bageriet Aurion. 

Bidragene fra Elisabeth Møller Hansen og Jørn Ussing 
Larsen  er til fri samtale og bearbejdelse i mindre grupper. 
Lotte Juul Lauesen guider i dette arbejde. 

Indlæggene ledsages af musikalske intermezzoer, der 
skal give stunder til ro og refleksion. Jakob Bønløkke 
bidrager her med klangskåle og violin. 

Eurytmiske øvelser ledes af Lotte Juul Lauesen. 

Vi afslutter med plenumsamtale. Hvad bevægede mig? 
Hvad glædede mig? Hvad var svært at forstå? Hvad øn-
sker jeg mig af fremtidige fælles konferencer for medar-
bejdere?



De følgende ord af Rudolf Steiner er inspirationskilde 
for dagens tema og kan anvendes som forberedelse:

Søg det virkeligt praktiske materielle liv, 
men søg det sådan, at det ikke overdøver 
ånden, der virker i det. 
Søg ånden. Dog søg den ikke i oversanselig 
vellyst af oversanselig egoisme, men søg 
den, fordi I vil bruge den uselvisk i det prak-
tiske liv i den materielle verden.

Det er vort håb, at invitationen kan behandles i de en-
kelte virksomheder, og at man fra den enkelte virksom-

heds side vil støtte medarbejderes deltagelse praktisk 
og økonomisk. 

Pris pr. person: 300 kr.
Tilmelding senest 14.4.2018 ved betaling på konto 
8401 1059965 med navn og mærket ”fælles konference 
2018”
Nærmere oplysning på ASD ś  sekretariat på mail: 
asd@mail.tele.dk – tlf. 8627 6060  torsdag, kl. 10-12 

Venlig hilsen 
For Antroposofisk Selskab og Virksomhedskollegiet
                                  Troels Ussing

9.30   Ankomst og kaffe
10.00   Velkomst og indledning til da-

gens tema ved Troels Ussing                                                                                                   
Musikalsk intermezzo Jakob Bønløkke

10.45    Oplæg til dagens tema Jørn Ussing 
Larsen

11.30    Introduktion til Gruppesamtalerne -  
Lotte Juul Lauesen

  At finde ansatsen fra fortiden og fra 
fremtiden

12.30  Frokost

13.30   Musikalsk intermezzo  Jakob Bønløkke
 Eurytmi til temaet v/ Lotte Juul Lauesen
14.30   Oplæg til dagens tema v/Elisabeth  

Møller-Hansen
15.15   Pause
15.45    Gruppesamtale – Lotte Juul Lauesen  – 

Ligheder og forskelle i de to livsværk – 
med reference til vore egne livsværker

16.45   Afrunding i Plenum
17.00   Musikalsk udklang
17.15  Slut

Program for Fælles Medarbejder-konference, den 21. april 2018
Fornyelseskilder i arbejdet – Møde med pionerer 

Medvirkende i Fælles Konference:                    

Elisabeth Møller-
Hansen 
Uddannet Rudolf 
Steiner-pædagog 1964. 
Uddannet læge 1971. 
Skolelæge 1978. Prakti-
serende læge fra 1979. 
Formand for DASAM 
(Dansk Selskab for 
Antroposofisk Medicin) 
1978. Undervisning på 
Seminariet i Charlotten-
lund fra 1980. Fore-
drags- og kursusholder 
siden 1965 - herunder 
efteruddannelse af læger 
og pædagoger i Sverige, 
i Island og i USA. Med-
arbejder ved initiativet 
‘Story Telling a Healing 
Art’ i 2003. Har egen 
lægepraksis.

Jørn Ussing Larsen 
Jørn Ussing Larsen  
kommer fra Højbjerg ved 
Aarhus, hvor han blev 
uddannet som konditor 
i sin fars konditori. Har 
først i 70’ erne arbejdet 
et par år som kondi-
tor i Schweiz. Senere i  
Hjørring fra 1971 til 1980 
i faderens konditori.                                                                                                                                       
Jørn og hans kone Inger 
(Inger har arbejdet i 
Aurion fra 1974 og er 
stadig aktiv) lagde sam-
men med andre grunden 
for  butikken Aurion og 
senere bageriet  Aurion.                                                                                               
Siden 1974 har Jørn 
været aktiv i butikken 
Aurion og siden 1980 har 

han været leder af bage-
riet Aurion ApS, som se-
nere blev til Aurion A/S.                                                                                                                                             
Jørn Ussing Larsen leder 
i dag Aurion sammen 
med Brian Nybo, som 
trådte til for 5 år siden 
som et led i et genera- 
tionsskifte. 

 

Troels Ussing 
Formand for Antroposo-
fisk Selskab Danmark. 
Tidligere Steinerskolelæ-
rer. Kurser og workshops 
i antroposofisk medi-
tation og fordybelse. 
Konsulent for antropo-
sofisk udviklingsarbejde 
i Afrika.

Lotte Juul Lauesen 
– Arbejder i sit firma 
Inter-Mezzo som coach, 
konsulent, facilitator og 
leder af mentoruddan-
nelse, ungdomscoachu-
ddannelse og ledelses-
udvikling med afsæt i de 
syv ledelseskvaliteter, 
Teori U og eurytmi.
 

Jakob Bønløkke 
uddannet violinist.
Viceforstander på Torns-
bjerggård og sekretær 
i Helsepædagogisk 
sammenslutning.
Har tidligere undervist 
i en årrække på Stei-
nerskolen i Aarhus i 
violin, kammermusik og 
orkester.
Har desuden stor 
interesse i at under søge 
klangskåles virkning på 
mennesket i forskellige 
sammenhænge.


