Antroposofisk Selskabs Vinterstævne fredag 5. januar - lørdag 6. januar 2018

Fra intellekt til imagination
– naturvidenskabens og åndsvidenskabens sprog
Dette års vinterstævne er en videreførelse og en fordybelse af sidste års tema, men nye deltagere kan uden
vanskeligheder slutte sig til.
”Antroposofien forstår at vurdere efter fortjeneste, hvad den naturvidenskabelige tænkemåde de sidste fire - fem
århundreder har lært sig at sige om verden. Men foruden dette sprog taler antroposofien også et andet sprog om
menneskets væsen og udvikling og om kosmos` tilblivelse – den vil tale Kristus-Mikael-sproget.”
(Rudolf Steiner: Antroposofiske Ledesætninger, Menneskehedens fremtid og Mikaels virksomhed.)
Rudolf Steiner taler her om, at antroposofien taler to sprog. Begge er vigtige for, at antroposofien skal udfylde sin
opgave. De to sprog supplerer hinanden formodentlig netop fordi, de er forskellige. Kan vi forstå disse sprog en smule
bedre? Måske kunne det hjælpe os til bedre at forstå antroposofien, Mikael – og os selv?
Nytten for os med naturvidenskaben som øvelsesmetode er vel åbenlys – den lærer os at undgå subjektiv vilkårlighed.
Det andet sprog Steiner taler om, er måske sværere umiddelbart at gribe fat i, men en hjælp kan være følgende citat fra
Michaels Mission: ”at lære sig at tage imod det sjælelige i naturen gennem sanseanskuelsen”, som han ser som ”det
moderne Kristus-forhold til naturen.”
Vi vil på dette Vinterstævne fordybe os i disse sprog for at tydeliggøre vor opgave som enkeltmenneske og som
medlemmer af det Antroposofiske Selskab. Vi begynder fredag aften med et introducerende motiv: I afsnittet om
Menneskets frihed og Mikaels tidsalder beskriver Steiner, at vi som mennesker lever med vor ubevidste del i den
åndelige virkelighed. Med den bevidste del lever vi til at begynde med i en billedværen, som ikke tvinger os til noget.
Faren er, at vi der ender i det abstrakte livsfjentlige eller i det driftsartede. Men vi er også frie til i dette område at søge
åndens realitet og blive Mikaels medarbejdere.
Baggrundslitteratur: R. Steiner, Antroposofiske Ledesætninger:
a) Menneskehedens fremtid og Mikaels virksomhed, incl. ledesætningerne 112-114, og
b) Menneskets frihed og Mikaels tidsalder, incl. ledesætningerne 162-164
Hjertelig velkommen
For bestyrelsen, Daniel Håkanson
Fredag den 5. januar 2017
19.00-19.15 Velkomst
19.15-20.45 Intellekt og imagination
Med mulighed for samtale efter foredraget
Lørdag 6. januar 2017
9.00-10.00 Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling
10.00-10.30 Kaffe med rundstykke
10.30-11.00 Naturvidenskabens sprog i livet
11.00-12.00 Mikaels sprog i sanseanskuelsen
12.00-13.30 Frokost
13.30-14.15
Eurytmi
14.15-15.00
Mikaels kraft i tænkningen
15.00-15.30 Kaffe med kage
15.30-16.00 De tre prøver i hverdagen
16.00-17.00 Samtale
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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-Nielsen Med i ledelsen ved Rudolf Steiner-Børnehaveseminariet. Underviser i eurytmi
Niels Henrik Nielsen Lærer på Rudolf Steinerskolen i Skanderborg. Generalsekretær for Antroposofisk Selskab Danmark

