ANTROPOSOFISKT SOMMARSEMINARIUM
PÅ STEINERSKOLAN I TAMMERFORS 27.–29.7.2018

Jagets uppvaknande i Dig − genom tillit
till individen och det gemensamma?

PROGRAM
Fredag 27.7. – En federalistisk attityd
17–19
19–21

Anmälan till seminariet samt till tema- och konstnärliga
grupper. Välkomstkafé.
Föredrag: Federalist Attitude, Ueli Hurter 3

Lördag 28.7. – Gemenskap som inbegriper individens möjligheter
9–10.30

Federalist Attitude and Principles. Grupparbete i dialog med
Ueli Hurter.
10.30–11
Kaffepaus
11–12.30
Grupparbetet i dialog med Ueli Hurter fortsätter
12.30–13.30 Lunch
13.30–15
Konstnärliga grupper
15.15–17
Tema-arbetsgrupper
17–17.30
Paus, kafé
18–21
Utfärd till Rekola gård, där vi kan bekanta oss med
jordkonstverket 4 i trädgården. Kvällsmat och konstnärligt
program.
Söndag 29.7. – Individen i social interaktion

Seminariet bygger på interaktiva föredrag och arbetsgrupper. Den gästande
1
föreläsaren och ledaren för arbetet är Ueli Hurter . Ueli kommer från centret
2
L´Aubier i Schweiz och han är en av ledarna inom Goetheanums sektion för lantbruk.
Föredragen hålls på engelska och översätts till finska.
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http://www.sektion-landwirtschaft.org
https://www.aubier.ch

9.30–10
10–11.30
11.30–13
13–14
14–15.30
15.30–16.15

Kafé
Tema-arbetsgrupper
Konstnärliga grupper
Lunch
Grupparbetet i dialog med Ueli Hurter fortsätter
Föredrag: L ’Aubier. Med temat: Vad betyder modern
tregrening? Ueli Hurter.
16.15–16.30 Avslutning av seminariet
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https://www.aubier.ch/en/federalist-attitude.html
http://www.rekolabiodyn.fi

Konstnärliga grupper:
- Naturbetraktelse, omfattar gemensamma morgonpromenader
(tvåspråkig grupp), Virve Weckström
- Werbeck-sång
- Eurytmi, Janitta Koskinen
- Berättande och dialog, Ilkka Hautala
- Social modellering, Rita Kreivi
Tema arbetsgrupper:
- Utvecklande av tanken utur Frihetens filosofi, Jeremy Qvick och Outi
Rousu
- Europeiskt finansieringsinitiativ – Europa 2019 5, Johannes Kananen
(tvåspråkig arbetsgrupp)
- Hur organisera Alfa Omegas äldreboende? 6, (tvåspråkig arbetsgrupp),
Virve Weckström
- Hur kan sociala färdigheter hjälpa oss att skapa och upprätthålla goda
kontakter människor emellan, Kimmo Sarekoski
- Grundstenar för medmänsklig ekonomi: jordägande och rättvis handel.
Diskussionen bygger på konkreta exempel; Kurkirahasto och
Uuskauppa 7, Sari ja Timo Kalliokoski
Anmälan till seminariet per e-post till adressen: toimisto@antropos.fi
eller per telefon till numret: 050 424 1520, öppet i maj och juni samt från och
med 20.7. må-to kl. 10-14.
Seminariebiljetten: kostar 100 euro, för studerande och arbetslösa 80 euro.
Priset inkluderar seminariet och utfärden till Rekola gård på lördag kväll.
(Kvällsmaten på Rekola gård betalas dock skilt, ca. 10 euro.) Du kan betala
5

Eurooppalainen rahoitusaloite – Eurooppa 2019. (Europeiskt finansieringsinitiativ – Europa 2018) Det
tyska kulturcentret i Achberg har koordinerat ett europeiskt medborgarinitiativ, som grundar sig på Rudolf
Steiners tankar om samhällets tregrening. Arbetsgruppen bekantar sig närmare med medborgarinitiativet
och hur den i praktiken förverkligas i Finland och övriga länder inom Europeiska Unionen. Mera
information finner du på : http://www.europe2019.net/
Finskspråkig broschyr: http://www.creditinitiative.eu/wp-content/uploads/2017/05/info-brochure-fi.pdf
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https://alfaomegaraseborg.fi
www.kurkirahasto.fi www.uusruukki.com

seminarieavgiften kontant eller med kreditkort på plats vid anmälan på fredag
kväll kl 17-19 eller gärna senast 16.7. till kontot:
Danske Bank FI44 8000 1901 4526 57 (meddelande:
kesäseminaari/sommarseminariet). Mottagare: Suomen antroposofinen liitto.
Måltider: Frukost 7 €, vegetarisk lunch 12 €. Av specialdieter beaktas glutenfri
och/eller laktosfri kost. Anmäl dig till måltiderna i samband med anmälningen till
seminariet senast 16.7. Matkupongerna får du på plats. Måltiderna och kaféet
sköts av Ahopaja ry.
Förslag till inkvartering nära skolan finner du på nätsidan: http://antropos.fi .
Reserveringarna sköter var och en själv.
Var vänlig och ange i samband med anmälan senast 16.7. om du deltar i
måltiderna och färdas till Rekola gård med den gemensamma bussen.
Seminarieplatsen: Tampereen steinerkoulu (Steinerskolan i Tammerfors),
Muotialantie 79–81, Tampere
www.tampereensteinerkoulu.fi
Arrangör: Suomen antroposofinen liitto
Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsinki, toimisto@antropos.fi, www.antropos.fi
Sommarseminariet är en fortsättning på tregreningsfrågor, som började under
vinterseminariet. Den tredje delen kommer att äga rum den 8.–10. februari 2019.
Besökande föreläsaren är Gerald Häfner. Mer information om svenskspråkiga
arbetsgrupper: Virve Weckström, virve.weckstrom@gmail.com, tel. 0400 127174.

