Woensdag 6 november van 14.00 tot 17.30 uur.
13.45 Ontvangst met koffie en thee
14.00 Welkom, programma, Grondsteen en ik
14.20 Betekenis en werking van een Grondsteenspreuk
14.40 Reflectie op de inleiding in drietallen
14.55 Drie bĳdragen over de betekenis van Grondstenen in verschillende
werkgebieden
15.30 Thee
15.50 Kunstzinnig onderzoek
16.20 Werkgroepen
- Hoe verzorg je dat de Grondsteenspreuk je kan raken en
inspirerend blĳft voor jou en je collega’s?
- Ervaringen met Grondstenen en hun praktische, spirituele en
gemeenschapsvormende werking
- Geestelĳke wezens in de Grondsteenspreuken: wie zĳn dat?
Hoe kom je in contact?
- Waarom zou je een Grondsteenspreuk willen hebben
en hoe werk je eraan?
17.20 Reflectie: wat heeft je geraakt en wat wil je aandacht geven?
17.30 Afronding en een drankje
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Woensdag 6 november 2019 van 14.00 tot 17.30
inloop met koffie/thee 13.45
Tobiasschool Professor Lorentzlaan 16 Zeist

Voor medewerkers in vanuit de antroposofie opgerichte werkgebieden.

Veel organisaties die zĳn opgericht vanuit een antroposofische impuls hebben een Grondsteen,
in de vorm van een spreuk, een fysieke ‘steen' of beide.
Wordt deze Grondsteen echt gezien? Wat kan de Grondsteen (nog meer) betekenen voor jou en je
team? En hoe kan het opnieuw verbinden of nieuw maken daarvan een enthousiasmerend proces
vormen voor je organisatie?
Op 6 november scharen we ons rond onze Grondstenen, of het ideaal om er een te maken.
Als je al werkt met een Grondsteenspreuk, neem die dan mee, en deel met de anderen je vraag, je
ervaring of wat je daarin het meeste raakt, bĳvoorbeeld een woord of een beeld daarin.

De Antroposofische Vereniging is zeer betrokken bĳ wat er in de werkgebieden tot stand wordt
gebracht als antwoord op maatschappelĳk levende vragen voor kleine en grote mensen, voor andere
levende wezens op de aarde en voor de aarde zelf. Met bewondering zien we hoe in organisaties
steeds nieuwe wegen gevonden worden als antwoord op deze vragen, trouw blĳvend aan de
wezenlĳke eigen intenties, en omgaand met de eisen vanuit de overheid.
We zoeken in de Antroposofische Beweging allen naar inspirerende inhouden, vormen en
verbindingen in wat we doen en hoe we willen werken. Als Antroposofische Vereniging willen we
graag bĳdragen aan de ‘spirituele synergie’ in deze beweging. Daarbĳ is de Grondsteenspreuk van
de Antroposofie ons leidmotief en onderzoeksgebied geworden voor het samen werken.
Het verheugt ons de inspiratie daarvan te verbinden met de inspiratie vanuit de Grondstenen van de
werkvelden! (Uiteraard hoef je geen lid te zĳn van de Antroposofische Vereniging om mee te doen).
De Iona Stichting ondersteunt deze bĳeenkomst vanuit het project Antroposofie en Samenleving.
We kĳken ernaar uit samen te werken aan het meer werkzaam maken van de Grondstenen!
Hartelĳk gegroet van
Auke van der Meĳ, Arne Savelkoel, Clarine Campagne, Ike Holtland, Irene van der Laag, Michel
Sadon, Saskia Bĳpost
(werkend in zorg voor jongeren, meubelmakerĳ, beeldende kunst, Iona stichting, speciaal onderwĳs,
landbouw en zorg, antroposofische scholing, antroposofische vereniging)
Je kunt je opgeven via: secretariaat@antroposofie.nl
Heb je vragen, stuur een mailtje naar: irene.vanderlaag@planet.nl

