
 

 

DEN FRIA 
HÖGSKOLAN FÖR 
ANTROPOSOFI 
 
inbjuder till  
 

NORDISK 
HÖGSKOLEKONFERENS  
21 – 28 JULI 2023 I 
KULTURHUSET, JÄRNA 
 

PORTEN 
– kunskap och 
upplevelser vid 
tröskeln till den andliga 
världen 

 

 
Kära vänner! 
 
I år fortsätter vi vårt arbete från juli 2022 i Fria Högskolan för Antroposofi och som en brygga 
till 100-årsmarkeringen nästa år. Vi vill bjuda in till ett aktivt individuellt deltagande med ett 
program som ger tydlig plats för detta. Vi vill utveckla en samtalskultur med rika möjligheter 
till samtal i mindre grupper kombinerat med konstnärligt övande. Temat blir gränsen till den 
andliga världen, vad vi möter där och hur vi kan uppleva den. Vi hoppas på ett opretentiöst 
utbyte av personliga erfarenheter. 
 
Mötet ska därmed få en verkstadskaraktär och vara lyhört för olika erfarenheter av och 
perspektiv på vår Högskola. 
 
Detta nordiska initiativ annonseras nu med avsikten att än en gång gestalta ett möte som en 
gemensam strävan för högskolans utveckling. 
 
Den första helgen, 21 – 23 juli, är öppen för alla som vill veta mer om detta fördjupande 
antroposofiska arbetet. Vi vill här ge en fri beskrivande karaktär av de situationer som man 
möter på kunskapsvägen.  
 



 

 

Från och med eftermiddagen den 23 juli till den 28 juli, arbetar medlemmarna i Högskolan 
med klassens mantra som fria klasstimmar och i samtalsgrupper, varför ni behöver ta med er 
era blåa kort till denna del. 
 
Som et forsøk vil vi i år også invitere til et kunstnerisk fordypelsesarbeid som går gjennom 
begge delene av stevnet og som er åpent for alle. Alle ettermiddager og kvelder finner det 
sted aktiviteter knyttet til hovedtemaet, men hvor deltagelse ikke forutsetter medlemskap i 
Høyskolen. Noen av disse arbeidsgruppene forbereder også en festaften siste kvelden. Vi in-
viterer de som har noe på hjertet til å komme med kunstneriske bidrag til temaet.  
 
 

Varmt välkomna!  
 
 
Nordiska Initiativgruppen  
Thomas Andersson, Erland Kornfeld, Ulrika Kärrman, Annie Meijer och Janne Silvasti,  
Sverige 
Gry Alsos, Dag Balavoine, Preston Barker och Odd Lindbråten, Norge 
Thomas Dahlström, Finland och Jakob Andersen, Danmark 
 
Kostnaden för hela konferensen är 1600 SEK, bara första delen 600 SEK eller bara andra 
delen 1200 SEK. Anmälan görs senast den 15 juni på Antroposofiska Sällskapets hemsida 
www.antroposofi.nu eller  skickas till:  
  

Antroposofiska Sällskapet i Sverige  
 Kulturcentrum Järna 15 
 15391 Järna 
 E-post: kontakt@antroposofi.nu  
 
Vegetarisk kost (lunch / eftermiddagsfika / lättare kvällsmat) kan förbeställas till en kostnad 
av 2 355 SEK för hela konferensen respektive 630 SEK för första delen. Det kommer att vara 
möjligt att vid behov söka ekonomiskt bidrag för deltagandet. 
 

Vi behöver få er anmälan och bokning av mat senast den 15 juni.  
 
OBS! Anmälan är inte komplett förrän vi fått er betalning. 
Konferenskostnaden betalas till Antroposofiska Sällskapet i Sverige: pg 5 88 71-5.  
Från utlandet, IBAN: SE98 9500 0099 6026 0058 8715  
 

http://www.antroposofi.nu/

