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Nutidig Kristen Spiritualitet

Nyhedsbrev nr. 38

Kære Gæst

Dette nyhedsbrev giver en orientering om foreningens arrangementer, som netop er
blevet planlagt. Der foregår løbende planlægning af andre aktiviteter, herunder af

de undersøgende
arrangementer i Aarhus.

Sommertiden giver gode muligheder for at krop og ånd, energi og sansning, kan
samvirke. Derfor vedlægges en kort artikel med overskriften ”Pilgrimmens integrale
opgave”. Den beskriver den udfordring, som man som spirituelt søgende står over

for i den moderne kultur.

I ønskes alle en god sommer.
På foreningens vegne

Bent Jul

Bob Moores undervisning og nutidig kristen spiritualitet

To lørdage: 21. september og 7. december 2019 i Bob Moores Hus i Ringkøbing v.
psykolog Vagn Palle Rasch og præst Peter Ruge

Bob Moore var selv afgørende præget af Kristus, men havde det ønske at fremme
en mere direkte kontakt med den form for spiritualitet og tro, som enhver er født
med.

Han udviklede en meget bred vifte af øvelser og meditationer, som åbner til mere
balance og mere spirituel klarhed.

Denne forståelse af mennesket vil vi søge at forbinde med de forestillinger, som
kristen tro udtrykker sig igennem, og med kristen indre praksis.

Se vedlagte opslag. Læs mere her

Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d. 26. oktober 2019 i Kirkecenter Højvangen i Skanderborg.

Forhåndsomtale, så du kan reservere det i din kalender. Nærmere information
kommer efter sommer.

Foreningen afholder generalforsamling kl.12.30 til kl. 13.30.

Årsmøde fra kl. 13.30 til kl. 18.00 – igen i år med spændende workshops.

Herefter fælles spisning.

Retræte på Als: ”Vær altid glade” - spiritualitet og livsmod

D. 8. november 2019 – 10. november 2019 på Nygård på Als

Vi vil på denne retræte - gennem meditativ praksis - fordybe forståelsen af glædens
fænomen og den brede vifte af nuancer, som glæden forbinder sig med. Vi skelner
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f.eks. mellem den emotionelle glæde, der kommer og går – og så den
dybereliggende glæde, som er der hele tiden, uanset hvordan det overfladiske
humør er. Den er forankret dybt i brystet/hjertet, og er forbundet med Ånd. Har du
lyst til at være med til at tage et lille skridt i udforskningen af kroppen som vej til
sjælelig frigørelse, er du velkommen.

Se en nærmere beskrivelse her

Retræte på Als: Belivet og beåndet

D. 1 december 2019 – d. 6. december 2019

I den arketypiske kristne forståelse er mennesket belivet og beåndet af Gud.

Igennem de sidste par hundrede år er denne oplevelse forsvundet fra vestlig kultur i
takt med, at man ensidigt har betonet menneskets autonomi i verden, og har
forankret identitet ensidigt i jeget. Det har skabt en historisk set enestående
fremmedgørelse for autentisk åndelig erfaring.

Til grund for denne retræte ligger imidlertid den antagelse, at vi står langt mere
åbne for Ånd, end vi er opmærksomme på, og at vi vedvarende gør spirituelle
erfaringer - uden nødvendigvis at vide af det.

Se en nærmere beskrivelse her

Gudstjenester

Skanderup Kirke:

25. august 2019
13. oktober 2019
8. december 2019.

Alle kl. 18.00 til 21.00.

Brovst Kirke:

22. september 2019 kl. 18.00-21.00.

Flere er under planlægning.

Gudstjenesterne følger i grundtræk den almindelige folkekirkelige gudstjeneste,
men søger at forenkle og fordybe de enkelte led.

Hvis du ønsker at blive påmindet om gudstjenesterne med en e-mail, kan du
registrere dig her

Vil du ikke have flere nyhedsbreve fra os? Klik her for at afmelde
Ønsker du at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, så send en mail til info@nutidig-kristen-

spiritualitet.dk
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