Årsmøde 2019

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet holder generalforsamling og årsmøde

lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 12.30 – 19.00
på

Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3 i Skanderborg.

Generalforsamling kl. 12.30 Alle er velkomne, kun medlemmer har
stemmeret.
Dørene åbnes kl. 12.00.
Generalforsamling efter vedtægterne kl. 12.30-13.30. Dagsorden forefindes nedenfor.

Årsmøde kl. 13.30 Alle er velkomne
Efter en kort kaffepause kl. 13.30 holder vi årsmøde med tre workshops under den fælles overskrift:

”Bob Moore’s undervisning som inspiration
for en nutidig kristen spiritualitet”
Workshoppene indledes med en motiverende introduktion af Peter Ruge kl.14.00 – 14.20. Herefter
går vi hver især ud i en af 3 valgfrie workshop kl. 14.20 – 16.20. Vi afslutter med en fælles drøftelse
16.30-17.15 med bidrag fra de 3 undervisere.

HJERTEKVALITETER, HEALING OG KORSET
Workshoppen vil bestå i en gennemgang af Bob Moore’s forståelse af
hjertets betydning og de spirituelle kvaliteter, af healing og af troens
fænomen samt lyscirklen.
Der vil blive arbejdet med korsets betydning i menneskets indre anatomi
set i kristendommens perspektiv. Og Charlotte vil præsentere en Kristusikon, som Bob Moore tog med ind i sin dødsproces.
Underviser: Charlotte Weppenaar: Ikonmaler og meditationslærer.

SANDHED, UDTRYK OG ENERGISYSTEMET
I den kristne tradition er der – f.eks. i de Ti Bud – et krav om sandhed. Dette
sandhedskrav har ofte taget form af et moralsk påbud, der ikke nødvendigvis
baserer sig på en grundig undersøgelse eller overvejelse hos den enkelte
kristne. I nærværende workshop vil vi – med afsæt i inspirationen fra Bob
Moore og hans arbejde – sammen dykke dybere ned i den sammenhæng, der
kan findes mellem sandhed, personligt udtryk og energisystemet.
Workshoppen er praktisk-teoretisk funderet og inddrager øvelser,
udvekslinger og underviseroplæg.
Underviser: Martin Guldberg, certf. yogalærer, klass. sanger og underviser på
musikvidenskab.
LYD DER KAN MÆRKES
John Virkmann er underviser i lyd, farve, healing og meditation. Hans
instrument består af 11 farveoplyste syngeskåle af krystal, som relaterer til
kroppens syv energicentre.
De tre aspekter – krystal, lyd og farve – skaber særegne spirituelle kvaliteter,
som virker dybt ind i krop og sind, når lyden fra syngeskålene sætter rummet i
bevægelse.
Workshoppen giver mulighed for at lytte til det helt unikke naturinstrument,
som syngeskålene er, og nyde godt af instrumentets meditative og healende
effekt. Udover at lytte til syngeskålene vil vi bevæge os ind i en meditativ
øvelse med hjertet i centrum, skabt af Bob Moore.
Underviser: John Virkmann, lydhealing og meditation.
Programmet er lagt til rette, så man kun kan deltage i en workshop.

Afslutning med meditation og spisning
Vi runder eftermiddagen af med fælles musikledsaget meditation kl. ca. 17.30 med slut ca. kl.
18.00.
Spisning kl. 18-19 for dem, der har lyst.

Tilmelding
Generalforsamlingen behøver ikke tilmelding. Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret.
Årsmødet behøver tilmelding seneste onsdag d. 23. oktober kl. 12.00 på: tilmelding@nutidigkristen-spiritualitet.dk. Alle er velkommen. Anfør hvilken workshop, du ønsker samt din 2.
prioritet. Anfør også om du ønsker at deltage i spisningen.

Pris
Medlemmer: Generalforsamling, årsmøde og spisning er gratis for medlemmer.
Ikke-medlemmer: 100 kr. for deltagelse, hvilket dækker såvel årsmøde som
spisning. Betaling foretages ved indgangen.

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet
Generalforsamlingen lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 12.30 – 13.30
på
Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3 i Skanderborg.
Dørene åbnes kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne. Vedtægterne finder du
https://nutidig-kristen-spiritualitet.dk/index.php/foreningen/vedtaegter

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
Ønsker du at indsende forslag til beslutning, jfr. dagsordenens pkt. 5, skal de i skriftlig form
være formanden, Peter Ruge (mail@peterruge.dk) i hænde senest fredag. D. 12. oktober
2019
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Bent Jul og Lisa Bremer, som begge blev valgt i 2017.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er Morten Kristian Pedersen, som blev valgt 2018.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Lene Hansen, som i 2018 blev valgt som revisor, og Flemming Bjerg, som i 2018
blev valgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen, indsendes skriftligt og være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemskab. Der kan kun stemmes
ved personligt fremmøde.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om
foreningens opløsning kvalificeret flertal.
Ved personvalg skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst én af de stemmeberettigede ønsker
det.

