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Nutidig Kristen Spiritualitet
Nyhedsbrev nr. 39a

Kære Gæst
Dette nyhedsbrev giver en orientering om aktuelle forhold i foreningen.
På grund af nogle tekniske problemer blev det oprindelige nyhedsbrev ikke
udsendt til alle abonnenter, og mange links fungerede ikke. Problemerne er
nu rettet - så derfor modtager du nu den rettede udgave,
Efterårsprogrammet for arrangementerne i Aarhus om udforskning af kristen
spiritualitet er netop afsluttet og lagt på hjemmesiden. Programmet for Årsmødet er
på plads. To af vore medlemmer har oversat første del af bogen ”Meditationer over
Tarot - en rejse ind i kristen hermetisme”, som af mange betragtes som et af den
esoteriske kristendoms vigtigste værker i nyere tid. Endelig har bestyrelsen justeret
regelsættet for Persondatabeskyttelse.
På foreningens vegne
Bent Jul

Efterårsprogram for ”Udforskning af kristen spiritualitet” i Aarhus
Foreningen har afsluttet planlægningen af de 6 næste arrangementer, som afholdes
i Aarhus midtby, alle søndag eftermiddag. Disse arrangementer har en meditativ og
oplysende karakter og varierer tematisk, så vi afprøver gamle og nye former for
visdomspraktikker.
Vedlagt finder du et opslag over alle arrangementerne. Hæng det op eller give det
videre til interesserede venner. De 6 arrangementer ses her
:”Meditationer over Tarot - en rejse ind i kristen hermetisme” v/ Tove
Vejlgaard, søndag 15. september kl. 14.00 – 17.00
“Krop og Spiritualitet” v/ Lars V. Andersen, søndag 3. november kl.14.00 –
16.00
”Bibliodrama” v/ Ele Bonde, søndag 17. november kl. 14.00 – 17.00
”Sacred Dance – som optakt til Adventstiden” v/ Ina Nørskov Eskildsen og
Morten Pedersen, søndag 1. december 2019 kl. 14.00 – 16.00
”Ignatius, Spiritualitet og Healing” v/ Eva Høffding, søndag 5. januar 2020, kl.
13.30 – 17.00
”Tør vi træde dødedansen?” – hvad stiller vi op med den død vi selv og vore
kære skal igennem” v/ Liselotte Horneman Kragh, søndag d. 26/1-2020 kl.
13.30 – 16.00

Årsmøde og generalforsamling
Lørdag d. 26. oktober 2019 i Højvangen Kirkecenter, Mallinggårdsvej 3, 8660
Skanderborg
Generalforsamlingen foregår kl.12.30 til kl. 13.30 med dagsorden efter
vedtægterne. Alle er velkommen, kun medlemmer har stemmeret.
Årsmøde foregår kl. 13.30 til kl. 18.00 – igen i år med spændende workshops. Alle
er velkommen. Medlemmer: gratis. Ikke-medlemmer: 100 kr.
Vi arrangerer 3 workshop over temaet ”Bob Moore’s undervisning som inspiration
for en nutidig kristen spiritualitet”:Charlotte Weppenaar, ikonmaler og
meditationslærer: ”Healing, hjertekvaliteter og korset”
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John Virkmann, underviser i lydhealing og meditation: ”Lyd der kan mærkes”
Martin Guldberg, cert. yogalærer, sanger og underviser på musikvidenskab:
”Sandhed, udtryk og energisystemet”
Herefter fælles spisning. (Medlemmer: gratis. For ikke-medlemmer er spisningen
inkluderet i deltagerafgiften for årsmødet)

Meditationer over Tarot - en rejse ind i kristen hermetisme
To af foreningens medlemmer, Tove Vejlgaard og Vibeke Fogh er i gang med at
oversætte bogen ”Meditationer over Tarot - en rejse ind i kristen hermetisme” fra
fransk til dansk. Dette omfattende værk har de valgt at opdele i tre bind. Første
bind, indeholdende de første syv breve, er netop udkommet.
Bogen udkom oprindeligt på fransk i 70’erne. Forfatterens ønske var at være
anonym og at bogen skulle udkomme efter hans død. Bogen er siden udkommet på
en del sprog, og betragtes af mange som et af den esoteriske kristendoms vigtigste
værker i nyere tid. Læseren føres med dybsindighed, indsigt og viden ud på en rejse
ad den esoteriske skolings- og udviklingsvej. Værket består af 22 breve, et for hvert
af de 22 arketypiske billedkort i Tarots store arcana og inddrager tekster fra Biblen,
de andre store religioners hovedværker, samt værker om bl. a. magi, esoterik,
alkymi, mystik, psykologi, filosofi.
Foreningen har arrangeret et møde herom søndag den 15. september kl. 14.00 –
17.00 i Aarhus. Se her.

Justering til privatlivsbeskyttelse
Bestyrelsen har justeret teksten om privatlivsbeskyttelse, for anvendelse af data
efter tilmelding til kurser og retræter. Jf. vore oplysninger på hjemmesiden
accepterer du, at vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe som det er
nødvendigt for gennemførelsen af kurset/retræten. Vi har nu tilføjet, at vi ofte
udsender deltagerliste til deltagerne med angivelse af navne, mailadresse og by.
Desuden anfører vi, at hvis du ikke ønsker at blive optaget på deltagerlisten med
disse oplysninger, bedes dette anført tydeligt på din tilmelding. Byen angives,
såfremt vi kender den, så deltagere får mulighed for at arrangere samkørsel.

Gudstjenester
Kirkecenter Højvangen: d. 13. oktober 2019 kl. 18.00 til 21.00
Skanderup Kirke: 8. december 2019 kl. 18.00-21.00
Brovst Kirke: d. 22. september 2019, 1. december 2019 samt 12. januar
2020. Alle dage kl. 18.00-21.00.
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-kristenspiritualitet.dk
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