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 Brochuren er blevet til i et samarbejde mellem    

Antroposofisk Selskab Danmark, Odense-gruppen, 
 

Rudolf Steiner-Skoleforeningen & 
 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense. 
 

 
Venlig hilsen – og vel mødt!  

  
 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense  
Lindvedvej 64, 5260 Odense S  

Tlf. 6595 7004 
 

 
 

(forsidebillede af Birgit Svansø) 

 

 
 



 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
FOREDRAG 
 
Fyraftensmøde  side 1 
Mandag den 11. september 2017, kl. 16.30. 
 
Egoisten, løgneren og den onde  side 2 
Onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.30. 
 
Adventstiden  side 3 
Onsdag den 6. december 2017, kl. 19.30. 
 
Pas på bierne – de passer på dig  side 6 
Onsdag den 31. januar 2018, kl. 19.30. 
 
Frihedens filosofi  side 7 
Onsdag den 21. februar 2018, kl. 19.30 
 
Kan vi hjælpe? Og med hvad?  side 8 
Lørdag den 3. marts 2018, NB kl. 9.15 
 
Musikundervisning i Rudolf Steiner-Skolen  side 9 
Onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.30 
 
 
 

JULESPIL 
 
Julespillene  side 4 
Tirsdag den 19. december 2017, kl. 19.00. 
 
Hellig Tre Kongerspil  side 5 
Søndag den 7. januar 2018, kl. 19.00. 

 
  



 
KURSER & STUDIEKREDS 
 
Filtekursus  side 10 
1. gang: lørdag den 26. august 2017, kl. 9.00-12.00. (3 gange i alt) 
 
Malekursus  side 11 
1. gang: onsdag den 13. september 2017, kl. 18.00-20.00. (10 onsdage) 
 
Rudolf Steiners impulser – Antroposofisk arbejdsgruppe  side 12 
1. gang: tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 20.00-21.15. (10 tirsdage) 
 
Tirsdags-Eurytmi  side 13 

1. gang: tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 18.30-19.30. (10 tirsdage) 
 
 
LINDVEDKORET 
 
Korsang Lindvedkoret  side 14 
1. gang: torsdag den 31. august 2017, kl. 19.30  (torsdage 19.30-21.45) 

 

 
*** 

 

Alle foredrag & arrangementer finder sted på: 
 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense, 
Lindvedvej 64, 5260 Odense S. 

 
 

Entré: 70,-/50,- kr. 
(medmindre andet er nævnt) 

 
 

Sted: Pavillon 2. 
(medmindre andet er nævnt) 

 

 
Kontaktperson: Kirstine Højlund Nielsen – tlf. 6593 3000  



 

Fyraftensmøde 

At være menneske i dag 

 

Vi optager og inspireres af antroposofi, og gnisten, der tænder 
entusiasmen, finder vi gennem studium, menneskemøder og 
praktisk arbejde.  

Vi lever i flere virkeligheder – en daglig virkelighed, en social 
virkelighed, en spirituel virkelighed og en virtuel virkelighed. 

Hvorledes finder jeg som menneske ståsted? Hvem er jeg? Hvor 
kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen?  

Hvordan kan vi holde gnisten lysende i vort daglige arbejde? – og 
i kontakten med hinanden? 

Oplæg med samtale og lytteøvelser 

 

Foredragsholder: Troels Ussing 
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 11. september 2017, kl. 16.30 til 18.30 

 

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen  
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Egoisten, løgneren og den onde  
- om forvandling og fantasi 

 

Hvorfor er vi ikke sådan, som vi gerne vil være – uselviske, 
sandfærdige og gode? Vi gør hele tiden det modsatte, og derfor 
bliver verden fyldt med egoisme, løgne og ondskab. Det gælder på 
alle livets områder, lige fra de personlige forhold til de store 
internationale begivenheder. Hvorfor er det så svært at gøre 
noget ved det? Rudolf Steiner har givet en nøgle til at forstå 
problemet – og til at kunne gøre noget ved det. Måske kan jeg 
ikke lige ændre Trump og Putin, men jeg kan da prøve at ændre 
mig selv – og hvorfor skulle det være mindre værd? 

 

Foredragsholder: Niels Henrik Nielsen 
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: Onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.30 

 

Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense 
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Adventstiden 
 

- er forventningernes tid – om det der skal komme, nemlig julen. 
For børn er det forholdsvist nemt at komme i denne glædelige 
stemning over det, der er på vej – det lille Jesusbarns fødsel. For 
voksne kræver det ofte en større anstrengelse at forstå, hvad der 
gemmer sig i det, som julen kan bringe os. 

 

Foredragsholder: Stefan Frister 
Præst i Kristensamfundet - for Odense og Aarhus. 

 

Dato og tid: Onsdag den 6. december kl. 19.30 

 

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen  
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Julespillene 
Selv i vor 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 afsides liggende 
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 19. december 2017 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: Søndag den 7. januar 2018 kl. 19.00 

Pris: Gratis adgang 

Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen i Odense 
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Pas på bierne 
- de passer på dig 

 

Vi vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for 
planteverdenen og os mennesker. Og vi vil diskutere, hvorfor 
bierne dør, og hvad vi kan gøre for at forhindre det. 

Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år 
og vil fortælle om praktisk biavl og om ny indsigt om bier fra 
natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil fortælle om Rudolf Steiners 
tanker om bierne og deres betydning. Honning er et forunderligt 
produkt: lavt af bier i samspil med bakterier ud fra planters nektar 
og solens kraft. Det er ikke bare et levnedsmiddel, men også et 
lægemiddel. Bier er en følsom indikator for miljøets tilstand og 
menneskers sundhed. Derfor er det dybt bekymrende, at man i 
disse år registrerer massedød blandt bier overalt i verden. Hvad er 
årsagen? Hvad betyder det for os mennesker? Og hvad kan vi 
gøre for at vende udviklingen? 
 

Foredragsholdere: Lisbet og Hans Jørn Kolmos 
Lisbet Kolmos er læge. Mangeårig leder af Marjatta, hjem og skole 
for udviklingshæmmede. Nu tilknyttet Uddannelsescenter 
Marjatta. 

Hans Jørn Kolmos er professor og overlæge i klinisk mikrobiologi 
ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. 
 

Dato og tid: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.30 
 

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen. 
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Frihedens filosofi 
Fra erkendelsesteoretisk værk til Esoterisk skolingsvej 

 

Rudolf Steiner skrev dette værk som 32-årig, da han boede i 
Weimar og var optaget af bl.a. Nietzsche. Det er sine steder 
meget slagfærdigt, men rummer samtidig allerede hans dybe 
esoteriske indsigt. Tænkningen er dét åndelige væsen, der 
forbinder os med verdensaltet og giver os adgang til vores eget 
inderste væsen, samtidig med at den lader os erkende dagligdags 
ting som kopper og andre genstande. Denne spændvidde vil 
foredraget indkredse. 

 

Foredragsholder: Kirsten Skjerbæk 
Kirsten Skjerbæk er uddannet cand.pharm. og ernæringsterapeut. 
Hun underviser på ernæringsterapiuddannelsen – og hun 
underviser på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i 
Charlottenlund i Frihedens Filosofi og i ernæring. Endvidere er 
Kirsten foredragsholder og forfatter til mange artikler.   

 

Dato og tid: Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 

 

Arrangør: Antroposofisk Selskab Odensegruppen. 
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Kan vi hjælpe? 
Og med hvad? 

 

Sammenhæng mellem den voksne i udvikling og barnets 
udvikling. 

Foredraget tager udgangspunkt i lovmæssigheder, der ligger i 
udviklingen fra barn til voksen. Hvilket menneskebillede kan ligge 
bag opgaven at styrke den individuelle egenart, "At komme til sig 
selv". 

 

Foredragsholder: Ellen Thuesen 
Ellen Thuesen er uddannet lærer. Efter 6 år i folkeskolen 
efteruddannelse på Rudolf Steinerseminariet i Järna, Sverige. 
Klasselærer på Rudolf Steiner-Skolen i Odense fra dens oprettelse 
1971 til pensionering 2006. Medlem af Antroposofisk Selskabs 
bestyrelse og redaktør for Antroposofisk Selskabs 
Meddelelsesblad. 

 

Dato og tid: NB Lørdag den 3. marts 2017 kl. 9.15-11.00 

 

Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense 

 

Der kan købes kaffe og kage i pausen 
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Musikundervisning i 
Rudolf Steiner-Skolen 

 

Musikken og musikundervisningen er en stor del af skolegangen 
på en Rudolf Steinerskole. Helt fra klassesang og fløjtespil i de 
første klasser til overbygningens flerstemmige korsang og 
symforniorkesterklang. Men hvad er det ved arbejdet med 
musikken, der virker så effektfuldt, at samtidens politikere, 
fagpersoner og musikskoler nu står på hovedet for at finde ud af, 
hvordan de kan reetablere musikundervisning i folkeskolen? Dette 
vil blive en lille fortælling om musikundervisningens fylde, om 
instrumenter og sociale strukturer, om at stemme i og klinge 
sammen i stræben efter harmoni. 
 

Foredragsholder: Stefan Verner Jokumsen 
Stefan Verner Jokumsen er uddannet på Rytmisk 
Musikkonservatorium med klaver og musik- & bevægelse som 
hovedfag. Stefan har virket som musiker i den Københavnske 
elektroniske Undergrund, og han har under sin uddannelse 
arbejdet som pædagogmedhjælper i en Rudolf Steiner vuggestue. 
I 2011 flyttede Stefan til Fyn, hvor han indtil 2013 var musiklærer 
på en friskole – derefter har han virket som musiklærer på Rudolf 
Steiner-Skolen i Odense og har uddannet sig på Rudolf Steiner 
Musikdeltidsseminariet. 
 

Dato og tid: Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30 
 

Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense  
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Kom og få inspiration til        
dine årstidsborde 

 

Vi vil over 3 lørdage filte enkle 
årstidsdukker, så I derhjemme 
kan pynte smukke borde eller 
tableauer efter årstidens 
stemning.  

Undervisere: Vivi Kej og Helle 
Nygaard 
Vivi og Helle har begge 
arbejdet mange år i Rudolf 
Steiner Skolens 
skolefritidsordning. De har 
stor kærlighed til filtning, og 
de bruger det både sammen med børnene og privat. De deltager 
gerne på lokale markeder, og det er især årstidens stemning, de 
prøver at fange i uldens utallige muligheder. 

Dato, tid og sted: 26. august kl. 9-12, 30. september (dette er en 
skolelørdag) kl. 8-11, 28. oktober kl. 9-12 i skolefritidsordningen 
på Rudolf Steiner - Skolen i Odense. 
 

Pris: Kr. 650 inkl. materialer, kaffe/te og en lille forfriskning. 
Kontant betaling første mødegang. Maks. 12 deltagere. 

Tilmelding: Senest 18. august 2017 pr. telefon til Vivi 2323 7492 
eller Helle 6133 8355. 

Arrangør: Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense. 

10



 

Malekursus 
Farver mellem lys og mørke 

 

På kurset skal vi arbejde med akvarelmaleri og eventuelt 
pastelkridt. 

Emnet er at eksperimentere med farverne, som opstår mellem 
mørke og lys. Det er fænomener, vi har god mulighed for at 
opleve, når vi lever i Norden. 

Alle kan deltage, om man er begynder eller øvet. Det at arbejde 
kunstnerisk er berigende. 

 

Underviser: Birgit Svansø - maler og kunstnerisk terapeut. 
Uddannet i England og har erfaring fra arbejdet som 
højskolelærer og anden undervisning. 

 

Dato og tid: 10 onsdage fra kl. 18.00 – 20.00  
Første gang den 13. september 2017 

 

Pris: Kr. 1000,- inkl. materialer. 
Min. 6 personer – max. 10 personer. 

 
Tilmelding og evt. spørgsmål: Birgit Svansø, tlf. 65 31 57 67. 

 

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen. 
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Rudolf Steiners impulser 
Antroposofisk arbejdsgruppe 

Rudolf Steiner har givet et væld af dybe indsigter i forskellige 
arbejdsområder, som kan være vanskelige at forstå! 

Personligt har jeg arbejdet med Steiners åndsvidenskab i mere 
end 30 år og vil på kurset dele de ting, der har inspireret mig i 
hans arbejde. Til trods for, at han levede for 100 år siden, mener 
jeg, at han er mere aktuel end nogensinde. 

Der vil hver gang være et foredrag til et tema, hvorefter der vil 
være tid til spørgsmål og samtale om emnet. 

 Biodynamisk inspireret biavl: 3., 10. og 24. oktober. 

 Biodynamisk landbrug: 31. oktober, 7. og 14. november. 

 Naturen, hvad skal vi med den?: 21. og 28. november. 

 Ånden i naturen og mig: 5. og 12. december. 
 

Kursusholder: Erik Frydenlund 
Erik Frydenlund er biodynamisk rådgiver og eurytmist. Kursus- og 
foredragsvirksomhed. 

Læs mere på www.erikfrydenlund.dk  
 

Dato og tid: 10 tirsdage fra kl. 20.00 til 21.15, i eurytmisalen 
Første gang den 3. oktober   

Pris: 450 kr. for 10 tirsdage. Det er muligt at deltage på enkelte 
temaer for 60 kr. per gang. Beløbet indbetales på konto 8401 
4221133  

Tilmelding på mail: erikfrydenlund@gmail.com  

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen. 
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Tirsdags - Eurytmi  

 
ved eurytmist Erik Frydenlund 

Der vil i denne sæson være fokus på grundlæggende 
eurytmiøvelser. 

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). 

Eurytmi er lette bevægelser, som virker i dybden. Eurytmi arbejder 
ikke kun med det fysiske, men også med livskræfterne og styrker 
derfor vores livsenergi og velbefindende i kroppen. 

Kurset er åbent for alle interesserede – kom gerne første gang og 
prøv, om det er noget for dig. 

Kursusholder: Erik Frydenlund 
Erik Frydenlund er biodynamisk rådgiver og eurytmist. Kursus- og 
foredragsvirksomhed. 

Dato og tid: 10 tirsdage fra kl. 18.30 til 19.30 i eurytmisalen.  
Første gang den 3. oktober. Ingen eurytmi i uge 42. 

Pris: 450 kr., som indbetales på konto 8401 4221133  

Tilmelding nødvendig på mail: erikfrydenlund@gmail.com 

Læs mere på www.erikfrydenlund.dk 

Arrangør: Antroposofisk Selskab, Odensegruppen  
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Korsang Lindvedkoret 
 

Sæsonstarten for Lindvedkoret er 

 

TORSDAG den 31. august kl.19.30. 

 

Kom og få gode oplevelser med forældre fra skolen  
og andre interesserede. 

 

Vi øver torsdage 19.30 – 21.45 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 6611-1114 

eller dirigent 

Sven Skovbakke 6269-1908 
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KALENDER 
 

Filtning 
3 lørdage (1. gang 26. august kl. 9-12) 

 
 

Korsang Lindvedkoret 
Torsdage kl. 19.30-21.45 (1. gang: 31. august 2017) 

 

Fyraftensmøde 
Mandag den 11. september kl. NB 16.30 – 18.30 

 

Malekursus 
Onsdage kl. 18.00-20.00 (1. gang: 13. september 2017) 

 

Tirsdags-Eurytmi 
Tirsdage kl. 18.30-19.30 (1. gang: 3. oktober 2017) 

 

Antroposofisk Studiegruppe 
Tirsdage kl. 20.00-21.15 (1. gang: 3. oktober 2017) 

 

Egoisten, løgneren og den onde 
Onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.30 

 

Adventstiden 
Onsdag den 6. december 2017 kl. 19.30 

 

Julespillene 
Tirsdag den 19. december 2017, kl. 19.00. 

 

Hellig Tre Kongerspil 
Søndag den 7. januar 2018, kl. 19.00. 

 

Pas på bierne – de passer på dig 
Onsdag den 31. januar 2018, kl. 19.30 

 

Frihedens filosofi 
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 

 
 

Kan vi hjælpe? Og med hvad? 
Lørdag den 3. marts 2018, NB kl. 9.15 – 11.00 

 
 

Musikundervisning i Rudolf Steiner-Skolen 
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.30 

 




