
Fælles Konference for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder        

Fornyelseskilder i arbejdet

Tema: ”Fornyelseskilder i arbejdet – menneskemøder”
Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle
lørdag den 25.marts 2017 kl. 10.00 til 18.00
Arr. Virksomhedskollegiet og Antroposofisk Selskab Danmark



Kære medarbejdere

Denne invitation henvender sig til alle 
medarbejdere i antroposofisk inspirerede 
virksomheder.
Antroposofisk Selskab Danmark og Virksom-
hedskollegiet (kreds af kontaktpersoner fra 
forskellige antroposofiske fagområder) invi-
terer hermed atter til en fælles konference . 
Hovedtemaet er ”fornyelseskilder i arbejdet 
– menneskemøder” Udover arbejdet med 
temaet ønsker vi at skabe rum for møder 
mellem medarbejdere fra de mange for-
skellige virksomheder indenfor pædagogik, 
medicin, jordbrug osv. 
Der er brug for, at vi kender hinanden og 
sammen kan styrke arbejdet – både det 
indre og det ydre.  

Vi har i år en særlig gæst – Joan Sleigh fra 
Goetheanum – fra det internationale antro-
posofiske selskabs bestyrelse.
Joan Sleigh har arbejdet intensivt med 
temaet  ”Encounters” – møder mellem 
mennesker. Kan vi åbne os for den vældige 
inspirationskilde, der ligger i at ”se” og blive 
”set”? I to indlæg vil hun bidrage til dagens 
tema med sine erfaringer. Det bliver på et 
let forståeligt engelsk med punktvis over-
sættelse.  

Indlæggene ledsages af små musikalske 
intermezzoer, der skal give os stunder til ro 
og opmærksomhed. 
Jakob Bønløkke vil her bidrage med et 

spændende arbejde med klangskåle.
Dagens tema vil blive bearbejdet og fordy-
bet i mindre grupper.
Lotte Juul inspirerer til arbejdet i grupperne.
Vi afslutter med plenumsamtale og et frem-
blik.
De følgende ord af Rudolf Steiner er inspira-
tionskilde for dagens tema og kan anvendes 
som forberedelse. 

”Og det er det uhyre vigtige, at driften våg-
ner i os, ikke blot at fornemme efter sym-
pati og antipati, når vi står overfor et andet 
menneske – og ikke blot at lade driften 
vågne i os at elske eller hade et eller andet 
ved mennesket, men at vække et kærlig-
heds- og hadfrit billede i os, som mennesket 
er.
De vil måske ikke opfatte, at det, hvad jeg 
nu siger, er noget uhyre vigtigt. Det er noget 
vigtigt.
Thi denne evne, uden had og kærlighed at 
gøre et billede af det andet menneske nær-
værende i sig, at lade det andet menneske 
sjæleligt opstå i sig, det er en egenskab, der 
med hver uge af menneskenes udvikling, jeg 
må sige, svinder mere eller mindre bort, det 
er noget, som menneskene efterhånden helt 
mister. De går forbi hinanden, uden at drif-
ten vågner i dem, at lade det andet menne-
ske opvækkes  i  sig. Men det er noget, der 
må plejes bevidst”.

(GA 186 Die soziale Grundforderung…… 12.12.1918) 



Program for Fælles Medarbejder-
konference, den 25. marts 2017

Fornyelseskilder i arbejdet – Menneskemøder 
  

9.30  Ankomst, kaffe

10.00  Velkomst og indledning   

 Troels Ussing

 Musikalsk intermezzo 

 Jakob Bønløkke

10.30  ”Encounters”  indlæg  

 Joan Sleigh 

 Små øvelser – lytte og  bevæge

11. 45   Gruppesamtale: bearbejdning af fore-

draget ud fra iagttagelse, oplevelse og 

begreb 

12.30  Frokost

13.30  Musikalsk intermezzo 

 Jakob Bønløkke

13.45  Bevægelse – Eurytmi til temaet  

 Lotte Juul

14.30   Gruppesamtale: Bearbejdning af fore-

dragstemaet ud fra egen erfaringer   

Lotte Juul

15.15  Pause

15.45  ”Encounters”  indlæg  

 Joan Sleigh

  Små øvelser

17.00    Afrunding i summegrupper og i plenum

17.45    Musikalsk intermezzo 

 Jakob Bønløkke

18.00  Slut

   



,

Joan Sleigh – Medlem af Det Almene 
Antroposofiske Selskabs bestyrelse.
Født og opvokset i Camphill Sydafrika. 
Mangeårigt virke som Waldorf lærer og 
underviser i Waldorf  læreruddannelsen i 
Cape Town. 

Troels Ussing – Formand for Antropo-
sofisk Selskab Danmark. Tidligere Stei-
nerskolelærer. Kurser og workshops i 
antroposofisk meditation og fordybelse. 
Konsulent for antroposofisk udviklingsar-
bejde i Afrika.

Lotte Juul Lauesen – Arbejder i sit 
firma Inter-Mezzo som coach, konsulent, 
facilitator og leder af mentoruddannelse, 
ungdomscoachuddannelse og ledelses-
udvikling med afsæt i de syv ledelseskva-
liteter, Teori U og eurytmi.
 
Jakob Bønløkke – uddannet violinist.
Viceforstander på Tornsbjerggård og 
sekretær i Helsepædagogisk sammen-
slutning.
Har tidligere undervist i en årrække på 
Steinerskolen i Aarhus i violin, kammer-
musik og orkester.
Har desuden stor interesse i at undersø-
ge klangskåles virkning på mennesket i 
forskellige sammenhænge.

Det er vort håb, at invitationen kan behandles i de enkelte virksomheder, og at man fra den 
enkelte virksomheds side vil støtte medarbejderes deltagelse praktisk og økonomisk. 
Pris pr. person: 250 kr.

Tilmelding senest 16.3.2017 ved betaling på  konto 8401 100 12 07 med navn og mærket 
”fælles konference 2017”

Nærmere oplysning på ASD´s sekretariat på mail: asd@mail.tele.dk – tlf. 86 27 60 60  
torsdag, kl. 10.00-12.00. 

Venlig hilsen 
for Antroposofisk Selskab og Virksomhedskollegiet
Troels Ussing


