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Nutidig Kristen Spiritualitet
Nyhedsbrev nr. 34

Kære Gæst
Nyhed for interesserede i det nordlige Jylland
Med overskriften ”At møde juletiden indefra...” afholdes en fordybelsesdag i
Vesterkær Kirke i Aalborg d. 8. december 2018, kl. 13:00 - 17:00. Der vil vi give os
tid, plads og ro til bøn og meditativ bibellæsning (lectio divina), til stille musik og
fælles taizésang, til kropsbøn og en labyrintvandring. Alle er velkommne. Dagen er
tilrettelagt i et samarbejde mellem kirken og foreningen.
Det er nødvendigt med en tilmelding til vesterkaer.sogn@km.dk senest den 5. dec.
Se mere her

Gudstjenester
Vær opmærksom på at foreningen afholder ikke mindre end 2 gudstjenester d. 9
december. De følger i grundtræk den almindelige folkekirkelige gudstjeneste, men
søger at forenkle og fordybe de enkelte led. Forud har vi et samvær, der har
karakter af beredelse til gudstjenesten. Med enkle meditative øvelser og meditativ
bibellæsning opretter vi det flow af opmærksomhed, der skal bære gudstjenesten.
Brovst Kirke, d. 9 december kl. 18:00 - 21:00. Se mere her.
Skanderup Kirke, d. 9 december Kl. 18.00 – 20.30. Se mere her.

Åbne pladser i år
Kursusdagen om healing og meditation i Bob Moores hus i Ringkøbing lørdag d. 1.
december 2018, kl. 09:30 - 18:00. Her vil vi undersøge mulighederne for at
forbinde kristendom med den forståelse af menneske og spiritualitet, som ligger bag
Bob Moores arbejde. Dagen ledes af psykolog Vagn Palle Rasch og præst Peter
Ruge. Se mere her.

Nyannoncerede retræter i 2019
Nuets dør – 8 stilhedsretrætedage, d. 10. - 17. marts 2019 på ”Nygård” på
Als
Stilhedens perspektiv er vidde – himmelens vidde og sindets vidde. Paradoksalt er
denne uendelighed fortættet i ét punkt – i et nu – som en dør til evigheden.
Stilhedens vej som bøn eller meditation er en stadig afspænding af bevidsthedens
indhold. Et afkald på de tanker og formdannelser, som holder opmærksomheden
bundet til fortid og fremtid – dette i en bøn til bevidsthedens vidde – til Gud. Vi vil
på denne retræte med centrerende bøns åbenhed og med den blødhed, der opstår
af hjertets opmærksomhed, øve nuet og søge at holde døren åben mod sindets
stilhed og vidde. Læs mere her
I min egen midte - og i Guds, d. 22. - 28. april 2019 på ”Nygård” på Als
Vi vil på retrætedagene lade den vertikale og den horisontale midte mødes og
udforske dette møde i korsets fænomen som en indre skabende struktur. Se mere
her
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Labyrint og Livsvej, 31 maj 2019, 17:00 - 2 Juni 2019, kl. 14:00 på Ådalen
retræte ved Randers
På denne retræte vil vi eksperimentere med labyrinten som symbol. Vi vil lege med
det, arbejde med det og udforske, hvorvidt det kan være til støtte og hjælp for at
forstå den konkrete livssituation, hver af os befinder sig i. Hvor er jeg i labyrinten?
Og hvor er Gud? Se mere her
Retrætedage med Cynthia Bourgeault, d. 26-28. juni 2019
Der har været stor søgning til arrangementet, og der er allerede dannet en
venteliste. Som konsekvens arbejder vi på, at udvide deltagertallet. Refugiet i
Løgumkloster har ansvar for det praktiske arrangement, og der vil komme besked,
når/hvis udvidelsen falder i hak. Beskrivelse/tilmelding ses her

Foreningens virke
Hvis du vil have et godt indtryk af, hvad der rører sig i foreningen, kan vi med
glæde henvise til den årsberetning som formanden, Peter Ruge, aflagde på
generalforsamlingen i begyndelsen af november. Se ser her.
På foreningens vegne
Bent Jul

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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