
Veien til åndsfellesskap blant      
Modernaturens riker-  

der Menneskesønnen vandrer i forveien 
                    et Sophia inspirert stevne på Olsby gård ved Stange,  

        Kristensamfunnets leirsted, 20.juli - 25.juli, 2022, norsk/engelsk 
 

                                                 

 «Vi må igjen sanse og føle i våre sjeler guddommelige lys som stråler til oss fra solen og 
naturen. La oss åpne våre hjerter og ører til åndenes visdomsord som taler fra naturens    

himmel-reflekterende dype grunn»- (gjendiktet etter Rudolf Steiner) 

Vi gleder oss til videre inspirasjon fra kulturfilosof HARRIE SALMAN fra Nederland 

“Understanding our destinies in these times; how can we bring 
Sophia’s inspiration into our daily lives?” 

                                 Innlegg og samtale rundt følgende temaer: 
Torsdag 21.: Vår forhold til Modernaturen, elementene, og eterartene               

Fredag 22.: Folkeånden Vidar og Kristi foryngende krefter fra Livets tre  

Lørdag 23.: Sophia i oss og samfunnets fornyelse 

 Søndag 24.: Elementarvesener og fremtiden 

Choreocosmos og Sakral eurytmi hver morgen: en vei gjennom andakt, 

bevegelse, og fornemmelse til et skapende forhold til verdens åndelig-sjelelig vesen: til 
elementene jord, vann, luft, og ild og det som over naturen lyser, vever, og lever i etersfærene; til 
planetenes klang og kretser i vår sjel; til stjernene som opplyser og gir form til vår bevissthet.   
Stemning fra klang og innspilt musikk av de store komponistene virker i sjelen og bevege oss i 
felleskap. Dr. Robert Powell er grunnleggeren til denne skoleringsveien. Med Ingrid Mary Fraser   

Naturvandringer ned til Mjøsavannet hver ettermiddag; sosialt samvær 
Bidrag for overnatting:           250 per natt for enkelt rom; 180 dobbelt; 100 telt. Gjerne reservere 

Bidrag for mat og servering: 300 per dag; rabatt kan søkes 

Bidrag for kurs:                         300 per dag; rabatt kan søkes. Påmelding ingridfraser1@gmail.com 

Mandag 25.07 dagskurs:      «Ukraines hellig historie og betydning i dag». Med Harrie Salman. 
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                                                       DAGLIG PROGRAM 
 

Velkommen onsdag 20. juli, kl 13.00-14.00 til buffet lunsj og utdeling av rom 

Ons. kl 15.30: Choreocosmos eurytmi- kontakt med vår indre sol; kl 16.30 samtale og opplysninger 

hverdag 
7.30-8.00:          God morgen harmoniserende øvelser for kropp, sjel, og ånd, ute på plenen;                             

                              «Guddommelige lys, Kristus Sol»… 

8.00-9.00:          Frokost (selvforsyning) 

9.00-10.15:       Choreocosmos og Sakral eurytmi; blant annet: torsdag Tyren, gnomene(jordvesener); 
fredag Skorpionen, sylfene(luftvesener); lørdag Løven, undiner(vannvesener); søndag Vannmannen, 
(ildvesener). Denne skildringen dannes ut fra en sans for menneskes vilje, tenkning, og følelse, og 
harmonisering av de tre representert av Vannmannen. I tillegg skal vi bevege oss til et meditativt 
dikt av Rudolf Steiner der Moderjords skapende ånd taler til oss. 

10.45-12.00:     Innledning og samtale rundt følgende temaer - SE FØRSTE SIDEN 

12.30-14.30:     Lunsj pause 

14.30-15.30:    «Understanding our destinies in these times; how can we bring Sophia’s inspiration 
into our daily lives?” med Harrie Salman; (med oversettelser) 

*Søn.14.30--“The message of Peter Deunov (1864-1944)” and Paneurythmy ute på plenen med Harrie  

“A new culture is coming into the world of love, wisdom, and truth. It will teach people how to live.” 

16.00               Naturvandring ned til Mjøsavannet med en mer meditativ første del med iakktagelser 
og  øvelser i naturen. Deretter mulighet for bading og fritid. 

18.30                Kveldsmat: for å danne felleskap ønskes det at enhver kan være med på å forberede en 
kveldsmat sammen med andre.   

20.00                   Kveldsprogram: onsdag åpen for fellessang; torsdag sosialt samvær og introduksjoner; 
fredag kulturkveld med åpen scene; lørdag berettelse om «Sophia og den Russiske sjel» med Harrie 

21.30-22.00   Andaktstund hver aften i kapellet 

Et dagsseminar 25.07 om «Ukraines hellig historie og betydning i dag» fortsettes på Olsby 
Kl 11.00          Foredrag «Ukraines hellig historie» med Harrie Salman 

Kl 12.30          lunsj 

Kl 14.30          St. Jakobskonsert med Knut Arild Melboe og venner 

Kl 16.00    Foredrag «Betydning ved hendelsene i Ukraine i dag; hvilken rolle spiller de i 
menneskehetens utvikling? Samtale. 

Mulighet for kveldsmat etterpå og overnatting etter avtale. 

De som har vært med på hele Sophia stevnet kan bidra med 200 kr til denne dagen. For andre ønskes 
det  bidrag på 600/ 500 kr som inkluderer 2 foredrag, konsert, og servering. 

Programmet kan fortsatt justeres. For mer informasjon eller påmelding kontakt 

ingridfraser1@gmail.com; sms 99496733. Vel møtt 
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