
Rudolf Steiners liv og virke
10 foredrag af Oskar Borgman Hansen

Tirsdage kl. 19:30
Arrangør: Holger Rosenkrantz gruppen - 

Antroposofisk Selskab

Sted: Rosenvangs Allé 251
8270 Højbjerg

Pris: For alle 10 foredrag kr. 765,-
(u.u.u. og pensionister kr. 585,-)
Enkelte foredrag kr. 85,-
(u.u.u. og pensionister kr. 65,-)

Betaling: Til Merkurbank konto nr.:
8401-0001000191
mærke: RS liv og virke
eller ved indgangen

16. sep.
Rudolf Steiner som søgende barn
Rudolf Steiner var et nemt barn; men han var ensom. 
Han søgte en virkelighed, som de voksne ikke havde 
forståelse for, en egentlig virkelighed ud over den, 
sanserne gav.

23. sep.
Den unge Rudolf Steiner og Goethes betydning for ham
Som student begyndte Rudolf Steiner på et studium af fysik 
og filosofi ved Wiens Tekniske universitet. Her gjorde hans 
lærer, Karl Julius Schröer, ham opmærksom på Goethes 
livsanskuelse og hjalp ham dermed i det han søgte.

7. okt.
Rudolf Steiner i samtidens kulturelle situation
Da Rudolf Steiner fandt sin egen vej, oplevede han, at 
tiden havde brug for en kulturel fornyelse til overvindelse
af tidens materialisme og nyttefilosofi.

14. okt.
Rudolf Steiner og hans forbindelse med Det Teosofiske 
Samfund. Hans forhold til kristendommen
Mennesker i den teosofiske bevægelse opdagede den unge 
Steiners søgen efter fornyelse, først i hans arbejde med 
Nietzsches filosofi, derefter i middelalderens mystik. Da der 
blev grundlagt et teosofisk samfund i Tyskland, blev han 1904 
bevægelsens første generalsekretær. Han fandt vej til 
Kristendommen.

28. okt.
Rudolf Steiner og kunsten. Hans fire 
mysteriedramaer
Rudolf Steiner ville ikke blot arbejde teoretisk, men han 
så det som en opgave at arbejde for en enhed af 
videnskab, kunst og religion.

4. nov
Bygningen af Goetheanum. Den nye kunstart eurytmien
Som hjemsted for den teosofiske bevægelse fandt han det 
muligt at arbejde for opførelsen af en bygning i nye 
arkitektoniske former. Den fik navnet ”Goetheanum.” Den 
ligger i Dornach i Schweiz.

11. nov.
Det sociale spørgsmål i tiden efter verdenskrigen. 
Pædagogik
Til overvindelse af socialt kaos efter verdenskrigen fandt 
Rudolf Steiner det nødvendigt at indføre nye sociale 
former. Han talte om nødvendigheden af en ”social 
tregrening,” heri også en pædagogisk fornyelse.

18. nov.
Fornyelsen af Det antroposofiske Selskab december 1923
1913 kom det til et brud mellem lederne af Teosofisk Samfund
og Rudolf Steiner, der fortsatte sit arbejde, nu som leder af en 
antroposofisk bevægelse. Der blev givet den en varig form i 
1923.

25. nov.
Kulminationen af Rudolf Steiners virke i hans sidste 
leveår
Goetheanumbygningen blev ødelagt ved ildspåsættelse 
31. dec. 1922; Rudolf Steiners indsats med 
foredragsvirksomhed nåede sin kulmination.

2. dec.
Tanker om betydningen af Rudolf Steiners værk for nutid 
og fremtid
Afslutningsvis skal det forsøges at vise, hvad der må kaldes 
tidsbetinget i Rudolf Steiners værk, og hvad der peger ind i 
fremtiden som muligheder.


