
Antroposofisk Selskabs Vinterstævne fredag 6. januar - lørdag 7. januar 2017 

 

Mikaels betydning for menneskets fremtid 
 
Seneste vinterstævne behandlede den skabende ånd og dens forhold til sjælekræfterne ud fra et foredrag af Rudolf 
Steiner, 19. marts 1910, hvor han blandt andet siger:  ”Og det er det egenartede ved ånden, som virker objektivt der 
ude gennem tingene, at den er skabende. Gennem dette er den ikke mere blot tanke, gennem dette er den ånd. 
Menneskenaturens tanke er opstået ved, at viljen er presset ud af ånden...” 
 
I Steiners bog Antroposofiske Ledesætninger omtales ærkeenglen Mikael og hans betydning for at kontakten i vor tid 
mellem den fysiske og den åndelige verden kan opretholdes gennem det vågne tænkende menneske. Dette er en 
betingelse for, at den menneskelige civilisation ikke bukker under for de ødelæggende impulser, vi ser omkring os. I 
kapitlet Menneske-fremtid og Mikael-virke beskriver han, hvordan de skabende åndskræfter har trukket sig ud af 
kosmos i fire trin, og hvordan det er Mikaels mulighed og opgave gennem mennesket at beholde forbindelsen mellem 
den skabende ånd og dette kosmos. Denne situation svarer til bevidsthedssjælens nuværende udviklingsetape, hvor 
der dels kræves en naturvidenskabelig tankemåde og dels en fornemmelse af naturen i overensstæmmelse med 
Kristus. ”Thi at forstå Mikael, det betyder i dag at finde vejen til Logos, som  Kristus lever blandt mennesker på 
jorden. Hvad den naturvidenskabelige tænkemåde...har lært at sige om verden, det forstår antroposofien at vurdere 
efter fortjeneste. Men foruden dette sprog taler den også et andet om menneskets væsen, om menneskets udvikling 
og om kosmos’ tilblivelse, den ønsker at tale Kristus-Mikael-sproget.”  
 
Dette sammenfattes så i de afsluttende ledesætninger: 
112. Det guddomlig- åndelige gør sig gældende i kosmos på forskellig måde i følgende etaper: 1) gennem sit eget 
oprindelige væsen; 2) gennem åbenbaringen af dette væsen; 3) gennem virksomheden, når væsenet trækker 
sig tilbage fra åbenbaringen; 4) gennem værket, når det gudommelige ikke mere findes i det synlige verdensalt, 
men kun dets former. 
114. Mikael er gennemtrængt af en stræben efter – ved sit frit virkende forbillede - at indlemme det forhold til 
kosmos, som er bevaret i mennesket fra de tider, da det guddommelige væsen gjorde sig gældende... 
 
Hjertelig velkommen 
For bestyrelsen, Daniel Håkanson 
 

Fredag den 6. januar 2017 

19.00-20.30 
20.30-21.00 

Mennesket og kosmos. Naturvidenskab og åndsvidenskab 
De tilstoppede kilder. Et græsk eventyr 
 

Anders Høier 
Ellen Thuesen 
 

Lørdag 7. januar 2017 
 9.00-10.00 Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling  
10.00-10.30 
10.30-10.45 

Kaffe med rundstykke 
At tænke mikaelisk I 

 
Troels Ussing 

10.45-11-30 
11.30 -11.45 

Hvad kan naturvidenskaben lære os? 
At tænke mikaelisk II 
 

Daniel Håkanson 
Troels Ussing 

11.45-13.15 Frokost  
13.15-14.00 
14.00-14.15 
14.15-15.00 

Hvad er Mikael-sproget? 
At tænke mikaelisk III 
Eurytmi 

Anders Høier 
Troels Ussing 
Elisabeth Halkier-Nielsen 

15.00-15.30 Kaffe med kage  
15.30-16.00 Tidsbetragtning Ellen Thuesen 
16.00-17.00 Samtale Alle 
 
Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede. 
Sted: Kristensamfundet, Sankt Knudsvej 13, 1903 Frederiksberg C 
Stævnegebyr 900 kr. Medlemmer af Antroposofisk Selskab 450 kr. Prisen er inkl. mad/kaffe/te. 
Indbetales til Antroposofisk Selskabs konto i Merkur 8401 100 12 07. Mærk betalingen med ’Vinterstævne’ og 
navn på deltager. Skriv hvis du evt. er vegetar. Bemærk seneste tilmeldingsdato er 15. december! 
Nærmere oplysninger: tlf. 0046-707561737 (Daniel Håkanson) eller 8627 6060 (Selskabets sekretariat), 
Ibækvej 202, 7100 Vejle, mailadresse: asd@mail.tele.dk 
 
Medvirkende: 
Anders Høier Seminarielærer og foredragsholder 
Ellen Thuesen Pensioneret lærer fra Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Medlem af ASDs bestyrelse 
Daniel Håkanson Daglig leder af Stiftelsen Vindrosen. Medlem af ASDs bestyrelse 
Troels Ussing Tidligere lærer på Steinerskolen i Vejle. Formand for Antroposofisk Selskab Danmark 
Elisabet Halkier Med i ledelsen ved Rudolf Steiner-Børnehaveseminariet. Underviser i eurytmi 

mailto:asd@mail.tele.dk

