
RUDOLF STEINER PÆDAGOGISK UDDANNELSESCENTER 

- er etableret 2015, som et kursus-og uddannelsessted med følgende formål: 

 

”At forberede og udbyde kurser, foredrag og seminarer i Rudolf Steiner Pædagogik, samt at forske 

i udvikling og anvendelse af den antroposofisk inspirerede pædagogik. At bidrage med tidsbilleder 

til forståelse af vor kulturperiode” 

 

En Almennyttig Fond har i 2015 købt ejendommen på Esrumvej 269, og stillet denne til rådighed 

for Rudolf Steiner Pædagogisk Uddannelsescenter. 

 

Ingrid og Jan Thiesen har gennem mere end et år arbejdet med forberedelse og klargøring til stedets 

virksomhed. 

 

Vi håber på samarbejde med andre som har ideer til fremtidig anvendelse af ejendommen, og byder 

hjertelig velkommen til disse første arrangementer. 

 

Kontakt: 

Tlf.: 23460180/75944620 – E-mail: steiner@post4.tele.dk 

(Hjemmeside på vej) 

  

PROGRAM VINTER/FORÅR 2017 

TRE FOREDRAG: 
 

Mandag d. 27.februar kl. 19.30 ”Europas Folkesjæle i mødet med flygtninge fra 

menneskekulturens arnesteder” (v/ Jan Thiesen) 
Europa er konfigureret som et billede af det enkelte menneske – og et samarbejdende Europa, der 

under tidsånden magter at realisere dette billede, kan være den rette modtager af de flygtninge som 

bringer rester og fragmenter af en svunden tid. Hvorledes kan vi forstå og fremme dette 

kulturmøde? 

 

Mandag d. 13. Marts kl. 19.30 ”Notfallspädagogik” – (v Ingrid og Jan Thiesen) 
Om Freunde der Erziehungskunst’s pædagogiske ansats i arbejdet med traume-ramte mennesker. 

Specielt Steinerpædagogikken er egnet til at hjælpe traumeramte børn og unge tilbage til en mere 

normaliseret tilværelse. 

- Men ikke kun krigsramte flygtninge lider under traumer – også mange af de børn vi modtager i 

skolen, eller som vi omgås i dagligdagen – er ramt af begivenheder der skaber ar og sår på sjælen. 

 

Både lærere og pædagoger kan have udbytte af at tilegne sig nogle af de færdigheder, som 

karakteriseres som ”Notfallspädagogik” 

 

Dette foredrag er et oplæg til et videre kursusarbejde med temaet, hvor vi vil nærme os en dybere 

forståelse at traumatiske forstyrrelser på flere niveauer. Flygtninge fra krigshærgede områder, eller 

ofre for naturkatastrofer – samt ofre for misbrug og overgreb – er alle traumatiserede, som kan 

hjælpes med elementer fra Rudolf Steiner Pædagogikken. Gennem en forståelse af, hvorledes den 

http://www.steinerskolen-kvistgaard.dk/images/8_PDF/JanThiesen_1.pdf


menneskelige konstitution skades og forstyrres, vil vi lære, hvilke tiltag der gavner og hjælper til 

genetablering af en vis harmoni. I fællesskab vil vi udføre nogle af de sociale øvelser der virker 

helbredende, og vi vil undervejs forsøge at hente nogle af medarbejderne fra ”Center for 

Notfallspädagogik” i Karlsruhe, til at undervise og bringe indtryk fra deres arbejde overalt i verden. 

De endelige datoer for det videre arbejde meddeles senere. 

 

Mandag d. 24. April kl. 19.30 ”Den nye tids børn” (v/ Ingrid og Jan Thiesen) 
Indigobørn, stjernebørn eller bare sensitive børn – som reagerer anderledes på mødet med deres 

egen udvikling, og den verden de vokser ind i. – Anderledes end man tidligere har set det. Dermed 

bliver de en udfordring til både steinerpædagogikken – og til forældre eller andre, som har med 

børns udvikling at gøre. 

 

Foredraget henvender sig også til aktive pædagoger, som måske kan ”medbringe” aktuelle 

oplevelser og møder med denne sensitivitet i den pædagogiske praksis. 

 

KURSER 
 

MARIONETTEATER (v/Ingrid Thiesen) 
Vor tænkning beror bl.a. på, at vi kan billeddanne frit – og i overensstemmelse med de oplevelser, 

erindringer og formkræfter som vi møder på vor vej i livet. Nutidens medieverden overtager ofte 

denne evne, fordi den leverer færdige billeder til alt – og derved fratager os evnen til selv at 

billeddanne. 

 

De antydninger af handling, bevægelser og indhold, som skildres ved hjælp af marionetteateret, 

med dets dukker, farveskønne kulisser og enkle bevægelser, hjælper det enkelte mindre barn (og 

barnlige sjæle, som har terapeutiske behov for at øve billeddannelse) på vej i processen med at 

forbinde et eventyr, en fortælling – det talte ord – med brugbare erindringsbilleder. 

 

Vi installerer og opbygger vort marionetteater – udformer dukker, kulisser og tekniske detaljer. 

 

Vi øver dukkeføring samt selve spillet – og slutter med at opføre stykket (stykkerne), for 

lokalområdets børnehaver – efter aftale. 

 

Alle kan være med – der kræves ingen specielle forudsætninger. 

 

Vi mødes tirsdage: 13.3. – 21.3. – 4.4. – 11.4. – fra  18.30 til  ca 21.30. 

 

Deltagerpris kr 400,00 plus evt. materialer  

 

(kaffe, the, kage kan købes undervejs.) max 12 deltagere) 

 

 

PARZIVAL (Fortælling-samtale v/ Jan Thiesen) 
Vi er alle ”Parzivaller” – moderne mennesker der søger det, eller de rette forløsende spørgsmål, og 

som af og til tvivler alvorligt på livets værd. 

 

Det skyldes måske, at intet mindre end den hellige gral, som Parzival søger – forekommer os alt for 

fjernt et mål i livet. Men det er vel sådan med de helt store ting i livet: - Det er ikke så vigtigt at 



besidde dem – som det er at søge efter dem. 

 

Gennem den mageløse fortælling af Wolfram von Eschenbach, føres vi ind i en middelalderlig 

billedverden, fyldt med riddere, jomfruer og farlige eventyr – snart i imaginative oversanselige 

verdener – og snart i  konkrete virkelige forhold. Alt sammen brugbart og sammenligneligt med de 

problemer vi som moderne mennesker møder i livet. 

 

Parzival er på samme tid en sagnfigur – og en historisk person. Herom skal det handle i 3 aftener, 

hvor vi vil fortælle historien, og samtale om indholdet. 

 

Som en vældig overture til voksenlivet, indtager Parzival-eposet en vigtig plads i Rudolf Steiner 

Skolernes 11. Klasser, Herom også i løbet af kurset. 

 

Og ifald vi realiserer operarejsen nævnt nedenfor, også en særlig forberedelse hertil 

 

Vi mødes onsdage  8.3 - 15.3 -  22.3,  kl. 19.30 

 

Kurset koster i alt kr 400,- 

 

Såfremt der er tilslutning, vil vi arrangere en operarejse til Berlin, hvor Ricard Wagners opera 

”Parzival” opføres på Schiller-teater d. 8.4. og d. 14.4. 2017  

 

Rejsen inkl. Fly til Berlin, teaterbillet samt hotel for en nat koster i skrivende stund ca kr 1.700,-. 

 

Berlin er den eneste by i det nordlige Europa, hvor man i foråret 2017 opfører Parzival. 

 

(Af hensyn til bestilling og bookinger, må vi snarest bestemme os for om det skal være d. 8.4. eller 

d. 14.4.) 

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Kurser og foredrag finder sted på: 

 

ESRUMVEJ 269, NYGÅRD, HELSINGØR 

(bus 342, fra Helsingør station/kystbanen fra København – skinnebus fra Hillerød) 

 

I forbindelse med foredrag og kurser er der mulighed for forfriskninger undervejs. 

 

Foredrag koster kr 50,- (tilmelding ikke nødvendig) 

 

Kursernes pris kan findes under de enkelte temaers beskrivelse 

 

(Tilmelding til kurser: senest en uge før første kursusdag)  

 


