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                   ÅRSBERETNING 2020                     
 
               ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE  
 
 
SELSKAPET NASJONALT OG INTERNASJONALT 
ARBEIDSLEDELSEN 
Arbeidsledelsen besto etter årsmøtet i 2020 av Turid Ulven, Phillip Asbjørn Nortvedt, Runa 
Evensen Gafni, Ingrid Reistad, Dag Blakkisrud og Elizabeth Wirsching. Ingrid Reistad er 
Landsrepresentant og Elizabeth Wirsching leder sekretariatet. 
Det ble gjennomført 10 styremøter.  
Dag Blakkisrud var koordinator for Steineruka som administrativt hører til ASN. 
 
MEDLEMSKAP 
Per 31.12.2020 var det 770 medlemmer i Antroposofisk Selskap i Norge. I løpet av 2020 meldte 
25 personer seg inn i selskapet, 3 medlemmer ble overført til et annet landsselskap og 10 
personer har meldt seg ut.  
9 medlemmer døde i 2020.  
 
ØKONOMI 2020  
Regnskapet 2020 viser et minus på kr 34 773. Det betyr i praksis at vi ikke må belaste 
Hultgrensfond med 150 000 som vi hadde regnet med.  
På bakgrunn av liten aktivitet i 2020 grunnet Koronatiltakenes begrensning, kan vi se oss 
fornøyde med resultatet.  
Det er fremdeles ca 15 % av medlemmene som ikke betaler medlemsavgiften. En større økning i 
gaver fra medlemmene og støttebidrag fra institusjoner er en gledelig utvikling. Det er også en 
liten økning i medlemsbidrag i 2020. 
Til sammen utgjorde stillingen i sekretariatet 60 %. Dette inkluderer redaktør for AiN. I tillegg 
har vi en 20 % stilling som ”fri medarbeider” . 
I 2020 fikk ASN en større utfordring da støtten fra Rudolf Steinerstiftelsen ble redusert. I 2020 
kom Selskapet med i ordningen Momskompensasjon, noe som utløste en kompensasjon på kr 
112.000. 
 
ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ, LIKESTILLING 
De ansatte har ikke vært utsatt for ulykker eller skader. Sykefraværet blant arbeidsstaben har vært 
minimal. Styret bestod i 2019 av fire kvinner og to menn.  
Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har vært meget godt. 
 
DEN FRIE HØYSKOLE FOR ÅNDSVITENSKAP  
I Norge finnes følgende seksjonskretser og grupper som arbeider innenfor Den frie høyskole for 
åndsvitenskap. Disse er Høyskolekretsen for medisin, terapi og landbruk, Seksjon for eurytmi, 
musikk og språkkunst, Pedagogisk seksjon og Nordisk arbeidsgruppe tilknyttet 
sosialvitenskapelig seksjon. Et nordisk arbeide er påbegynt i forbindelse med naturvitenskap.  
Det foregår Klassearbeid på følgende steder: Bergen, Haugesund, Hedemarken, Hurum, 
Jøssåsen, Moss, Nesodden, Oslo, Solborg, Stavanger, Trondheim, Tønsberg/Vidaråsen, 
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Vallersund/Fosen. Arbeidsutvalget for klassearbeidet har vært Elizabeth Wirsching, Odd 
Lindbråten og Lilleberta Sandved.   
Planlagte stevner ble utsatt pga Koronatiltak. Seksjonskretsene for pedagogikk, sosialvitenskap 
og medisin har samarbeidet om et seminar om «det tredelte menneske» i 2020. 

DET ALLMENNE ANTROPOSOFISKE SELSKAPET – DORNACH                            
Ingrid Reistad deltok på generalforsamlingen 31.10.2020 i Goetheanum via onlinelink. Elizabeth 
Wirsching var også med på to finansmøter online. 

MØTER FOR DE EUROPEISKE / INTERNASJONALE LANDSREPRESENTANTENE.                                                                                        
Ingrid Reistad har i 2020 deltatt på følgende zoom møter med ledelsen ved Goetheanum: 8.6, 
9.9, 27.10, 28.10 og 29.10.                                                                                                    
Zoommøter med de nordiske- inklusive Estlands landsrepresentanter: 4.11 og 8.12. 

NORDISK STYREMØTE  
Det nordiske styremøtet for de nordiske antroposofiske landsselskapene skulle blitt holdt i 
Tallin/Estland, men ble utsatt på grunn av reiserestriksjoner. 
 
PUBLIKASJONER, INFORMASJON 
ANTROPOSOFI I NORGE 
Medlemsbladet Antroposofi i Norge kom med fire utgivelser i 2020, hvorav nummer 3 var et 
fellestidsskrift «Mennesket» som ble utgitt av Dialogos i samvirke med Antroposofi i Norge, 
Libra og LandsByLiv og sendt ut til alle abonnentene før Steineruka. Opplag 4000.  
Arbeidsledelsen utgjorde redaksjonen for Antroposofi i Norge med Elizabeth Wirsching som 
redaktør  
 
ANTROPOST OG NYHETSDRYSS                                                                               
AntroPost kom i 2020 ut med 9 utgaver. Det elektroniske nyhetsbrevet sendes ut til cirka 3300 
epostadresser. Sissel Jenseth er ansvarlig. Tidligere utgaver kan leses her: www.antropost.no                                                                                                                  
I 2020 ble det sendt ut 38 Nyhetsdryss, i regi av Dialogos medie- og ressurssenter. Antroposofisk 
Selskap i Norge er partner i Dialogos. Nyhetsdrysset sendes til virksomheter og de aktive innen 
bevegelsen, det vil si cirka 450 mottakere. Sissel Jenseth er ansvarlig.   
Phillip Nortvedt bidrar med ukentlige betraktninger i Nyhetsdryss om aktuelle saker i tiden.  
  
HJEMMESIDEN www.antroposofi.no 
Det viser seg vanskelig for gruppene å legge ut arrangementer på nettsiden. Administrasjonen 
har hjulpet til så godt den har kunnet. 
Vi ønsker oss at flere grupper benytter seg av dette. 
 
AKTIVITETER 
KURS   
Da Norge stengte ned i mars, åpnet vi Oscarsgate for små samtalegrupper med tema fra Rudolf 
Steiners grunnbøker og fra høyskolen. Dette gjaldt månedene april, mai og juni samt august, 
september, oktober og november. Turid Ulven, Phillip Nortvedt og Elizabeth Wirsching holdt 
hver sin gruppe. Samtalegruppene ble godt besøkt. 
I mai og juni hadde vi to møter med tittelen: Hvilke spørsmål kan vi stille til Coronasituasjonen? 
 
BESØK I GRUPPENE 
Elizabeth Wirsching besøkte Kristiansandgruppen. Phillip Nortvedt holdt foredrag i 
Oslogruppen og Tønsberggruppen. Turid Ulven holdt foredrag på Hamar og i Vidargruppen om 
Grundtvig. Dag Blakkisrud har vært medvirkende i flere kunstneriske forestillinger. 
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I november gjennomførte vi et onlinemøte med gruppelederne i Norge, dvs med 4 som meldt 
seg på. Dette ga mersmak og noe vl vil fortsette med i 2021.Tematikken var hvordan man har 
kunnet fortsette aktivitetene under Koronatiden.  
 
KONTORET I OSCARSGATE 
Antroposofisk Selskap i Norge har kontor og møtelokaler i Oscars gate 10, 0352 Oslo. Dialogos 
har sitt kontor og virke her, noen kurs bruker rommet og det brukes av biodynamisk forening 
som møtelokale. Oddvar Granly og Turid Ulven har fast kontordag. 
Det er åpent kontor hver tirsdag fra 13.00 til 17.00. Det har vært flere besøk i dette tidsrommet.  
Viktige samtaler funnet sted, og AL har fått viktige tilbakemeldinger. Ordningen vil fortsette. 
I forbindelse med utsendelsen av brevgiro/kontingenten har vi hatt to svært vellykkede og 
morsomme dugnader. Dette vil også fortsette.  
 
SAMARBEID  
STEINERUKA - FOR FJERDE GANG! 
Steineruka fant sted fra 19. september – 27.september 2020 og ble forberedt gjennom hele året.  
Det overordnede målet med Steineruka er todelt: skape interesse for antroposofien i samfunnet 
rundt oss , og bygge en plattform for at de ulike antroposofiske virksomhetene kan samarbeide 
og bli bedre kjent med hverandre.  
De samarbeidende organisasjoner i Steineruka 2020 var :Antroposofisk Selskap, Dialogos, 
Kristensamfunnet, Biologisk dynamisk Forening, Camphill, Sosialterapeutisk Forbund og 
Cultura Bank. Dag Blakkisrud var koordinator. 
Det var spennende å se hvordan Steineruka ville bli mottatt. Det var midt i strenge 
smitteverntiltak og redusert kapasitet på Litteraturhuset. To av arrangementene måtte avlyses. Et 
i Kristensamfunnets regi: Hva tror vitenskapen og hva vet religionen?. Dette er allerede planlagt 
for neste høst. Det andre var Camphills arrangement: Sosial kunst – der kunst uttrykker liv. 
Resten gikk av stabelen som planlagt: «Om arkitektur» ved Espen Tharaldsen, «levende jord» 
med Eric Brinkhof, Odd Jarle Stener Olsen og Vibhoda Holten, «et virus på avveie» ved 
Dialogos, «Om kunst i skolen»» ved Hanne Weisser samt et gårdsbesøk på Hurum, på 
Bergsmyrene hos Finn Dale Iversen. Steineruka ble åpnet på Berle med en blanding av kafe, 
bok- og grønnsaksmarked, foredrag og forestillinger. 
 
DIALOGOS: Styrene i Dialogos og Antroposofisk Selskap møttes i desember for å gjensidig 
informere hverandre om aktiviteter, formål og se om det er noen berøringspunkter som kan 
utvikles videre. Offentlighetsarbeid og kommunikasjon ble berørt spesielt. 
 
FRA ARKIVARBEIDET 
2020 har vært et begivenhetsrikt år for arkivarbeidet. Oddvar Granly og og Turid Ulven har 
samarbeidet videre, og ved årsskiftet var det meste av arkivet ferdig ordnet. Det beregnes å være 
helt ferdig i 2021, og vil også inneholde et fotoarkiv da vi bl a har fått en stor samling fotos fra 
Terje Christensen.  
I juni 2020 inngikk ASN avtaler med hhv. Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. Avtalen med 
Arkivverket innebærer at Det norske antroposofiske arkivet ordnes for avlevering til Riksarkivet. 
Et digitalt arkivskjema vil da gjøre det mulig for enhver å søke i arkivet, og materialet vil være 
tilgjengelig for utlån i Riksarkivets lesesal.  
Avtalen med Nasjonalbiblioteket innebærer digital publisering av tidligere utgaver av Meddelelser 
til medlemmene (1939 – 1998) og Antroposofi i Norge (fra 1999). En stor del av de tidligere 
medlemsbladene har i løpet av 2020 blitt digitalisert uten ekstra kostnad for Selskapet, og finnes 
nå å lese på www.nb.no 
Den omfattende samlingen av eksterne tidsskrifter som Oddvar Granly har bidratt med gjennom 
mange år vil inntil videre bli værende i Oscarsgate og kan leses der. 



 4 

 
Oddvar Granly har også arbeidet videre med opprettelsen av et historisk register for tidligere 
medlemmer frem til 1982, da et samlet register ble tatt i bruk av ASN. Det enkelte medlemskap 
kan ha tilhørighet på tre nivåer; som medlem av en gruppe, et landsselskap og Det allmenne 
Selskap.  
De splittelser i ASN fra 1940 til 1982, som vi har beskrevet i AiN, virket også kaotiserende inn 
på medlemstilhørigheten: to landsselskaper som bekjempet hverandre og grupper som ikke ville 
vite av hverandre. I Det allmenne selskap ble tendensen etter hvert slik at medlemmene 
grupperte seg i tre strømninger med hvert sitt forbilde i Vorstand: Albert Steffen, Ita Wegman 
eller Marie Steiner. Uroen og splittelsene speiler seg i den store mengde av medlemsarkiver som 
er bevart.  Vi får prøve å gjøre det beste ut av det. 
 
 
 
Oslo, 23.mars 2021 
 
 

   
    Dag Blakkisrud   Ingrid Reistad  Elizabeth Wirsching 
 

           
Phillip Nortvedt  Turid Ulven     Runa Gafni Evensen 


