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Møtene er åpne for alle. Entrè kr 70,- eller etter evne.

SØNDAG

12
FEB

SØNDAG

5

MAR

Bank, økonomi og tregrening Lars Hektoen

Innledning, samtale og refleksjon. Lars Hektoen er tidligere banksjef
i Cultura Bank og har lang erfaring innen økonomi, praktiske
tregreningsprosjekter og etisk bankvirksomhet. LES MER BAK
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.

Norrøn mytologi Rolf Speckner

Dens opprinnelse og aktualitet i vår tid. Sammenhenger mellom
mysteriestedet die Externsteine i Nord-Tyskland og Norden. Foredraget
er på tysk, med oversettelse. Følges av to foredrag i Oslo. LES MER BAK
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.
Tirsdag 7. mars, kl. 19.30 • Oslogruppen, Josefines gate 12
Die Worte und das Wort. Odins Sprachkunst
Onsdag 8. mars, kl. 19.30 • Vidargruppen, Oscars gate 10
Die Externsteine als Zentralheiligtum des Nordens

MANDAG

6

MAR

SØNDAG

19
MAR

SØNDAG

14
MAI

SØNDAG

11
JUN

Antroposofisk salong med Rolf Speckner

Vi tar opp temaet Europa, Tyskland og Norge. Wie soll es weitergehen?
Rolf Speckner fra Hamburg deltar i samtalen. Oversettelse.
Bidrag kr 200. Varm mat. Påmelding senest dagen før på 93441833.
Winfried Walther, Lyngveien 3, Nesodden, kl. 19 til 22

Mikaels hjelpere i en krisetid Otto Krog

Det er et privilegium og et stort ansvar å leve i en mikaelstid med
arimansk dominans. Hvordan kan vi trenge igjennom løgntåken?
Kan jeg se det store mønstret og finne min rolle og mitt bidrag til
forløsningen av Mikaels og Kristi krefter? LES MER BAK
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.

Årsmøte

Debatt. Har Nesoddgruppen en fremtid? Bør vi kalle oss noe annet?
Hvordan får vi flere unge til å delta på arrangementene?
Steinerskolen, Nesodden, kl. 19.30.

Hyggelig skogstur for ung og gammel

Velkommen til familietur fra Alværn til To gård. Der blir det kaffe,
saft og boller. Turen koster ingen ting.
Oppmøte på Alværn bussholdeplass kl. 13.15.
Steinerskolen ligger på Skoklefall: Buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke.

Antroposofisk selskap

Cultura bank

For mer informasjon, besøk:
www.antroposofi.no

Rolf Speckner

Alle kan bli medlem i Antroposofisk
selskap. Selskapet arbeider for å
fremme og støtte antroposofisk
forskning og praksis innenfor blant
annet landbruk, pedagogikk, medisin,
kunst, samfunnsspørsmål og økonomi.

Om Nesoddgruppen

Nesoddgruppen er ett av ca. 20
frittstående lokale initiativer innenfor
Antroposofisk selskap i Norge. Alle
medlemmer i Antroposofisk selskap
kan bli medlem av Nesoddgruppen.
Kontingenten er kr 250 pr. år. Alle kan
bli støttemedlem til samme pris. Ta
kontakt med styret for mer informasjon.
Kontaktinformasjon:
E-post: nesodden@antroposofi.no
På nett: nesodden.antroposofi.no
Werner Hasli: 66 91 33 28
Winfried Walther: 934 41 833
Mathias Bolt Lesniak: 473 28 734

Klassearbeid

Klassearbeidet for medlemmer av
Den frie høyskoen for åndsvitenskap
finner sted på Nesodden. For mer
informasjon, kontakt
Michael Page (66 91 12 32) og
Frode Barkved (909 55 393).

er kjent som Norges mest etiske bank
og ble tildelt Nordisk råds Natur- og
miljøpris i 2010. Etikk er ingen gimmick
for banken: den ble nylig rangert best
på etikk av alle norske banker i en
nøytral undersøkelse.
har studert fysikk, matematikk og
filosofi. Han er dosent og underviser i
Hamburg. Han har skrevet to grundige
bøker om Externsteine og er en ekspert
på norrøn mytologi.

Otto Krog

er sivilingeniør, folkehøgskolelærer
og Camphillmedarbeider med
engasjement for økologisk
husbygging. Han har fordypet seg i
den keltiske kristendommen og har
befattet seg med antroposofi gjennom
en årrekke.

Får du Nesoddgruppens
program i postkassen
og på e-post?

Du trenger ikke å være medlem! Send
en e-post med din adresse til oss på
nesodden@antroposofi.no, så legger
vi programmet i postkassen din to
ganger i året. På e-post sender vi ut
påminnelser før hvert arrangement.

Støtt Nesoddgruppen: Gaver kan overføres til konto 1254.05.96288

