
Workshop ved Nutidig Kristen Spiritualitets årsmøde 2022 – projekter og idékatalog 

Bestyrelsen har efter årsmødet den 29.10.2022  lavet en opsamling på workshoppen. De forslag, der vakte mest inte-

resse vil blive forsøgt iværksat i løbet af de næste måneder. Nedenfor følger en oversigt over projekter, som forventes 

realiseret samt et idékatalog, som kan være til inspiration for tiltag fremover. 

Vi har overordnet besluttet at følgende er gældende for de projekter, man ønsker at realisere: 

Vilkår:. Et projekt skal have en tovholder, der selv er ansvarlig for projektets gennemførelse, men som kan hente prak-

tisk og økonomisk støtte i bestyrelsen. Et projekt kan annonceres i foreningens regi og et evt. overskud deles mellem 

foreningen og tovholder efter aftale. 

Støtte: Bestyrelsen kan støtte nye initiativer på flg. Måder:  

• Kontaktperson fra bestyrelsen 

• Annoncering på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev 

• Hjælp til at finde lokaler 

• Tage imod tilmelding 

• Lægge ud for depositum 

• Underskudsgaranti 

Realisering: Vi satser på, at de første nye initiativer kan annonceres i første nyhedsbrev i 2023 

 

 

 



PROJEKTER    

Tema Kommentarer Tovholder(e) / interesserede Bestyrelsens kontaktperson 

Pilgrimsrejse til Assisi Eller et andet udlandsmål (i 2024) Tovholder (TH): Mette Munk Bent  

Pilgrimsrejse til Cheve-

togne  

Retræte i DK ledet af 1-2 munke. Og 

rejse til Chevetogne. Retrætetema: nuti-

dig kristen spiritualitet + sangens betyd-

ning o.a. 

TH: Lisbeth P og Tove V.  

 

Tove  

 

Natur- og pilgrimsvan-

dring 

Forbundethed med naturen, økologi og 

kristendom. Læse naturen. Finder sted 

på Sydfyn 

TH: Birthe Paungreen 

 

Peter  

Kroppen som helligt 

instrument 

Hvordan stemmes kroppen til bønsred-

skab? Lave et gruppeforløb over dette 

emne. 

TH: Jutta Sørensen og Lars An-

dersen 

 

Tove  

Udvekslingsgruppe – 

personligt og spirituelt 

En gruppe på 8-10, som deler det, der 

fylder personligt i spirituelt perspektiv 

Midlertidig TH: Elisabeth 

 

Elisabeth 

 

Læse- og studiegruppe  Keating, Bourgeault, Wilber, Thomas-

evangeliet. 

TH: Birgitte Rasmussen 

 

Elisabeth 

Stemmehealing og kor-

sang 

 TH : Morten Pedersen og Birgit 

Lynge.  

Bent 

Dødsprocessen Fordybelsesgruppe - retræte TH: Peter Ruge  Peter 

Stilhedsvandringer i 

naturen 

Meditative vandringer i naturen TH: Mette Munk Elisabeth 



IDÉKATALOG 

Tema Kommentarer Evt. forslagsstiller Bestyrelsens kommentarer 

Århusarrangementerne En fast rytme f.eks. hver anden uge. 

Foredrag, kropsbøn, sang, dans, work-

shops 

  

Foredrag om andre 

spirituelle traditioner 

Suffisme, buddhisme, hinduisme mm   

Gudstjenesterne Inddrage gospel og nyere sang Ole Bruun Jensen  

Gudstjenesterne Inddrage hverdage og eftermiddage  Forsøger i foråret 2023 

Gudstjenesterne  Optakt til gudstjeneste .  

Kirkevandring 

Vibe Grane  

Det hele menneske Der skal rødder til at åbne for lyset. 

Kropsligt nærvær. Spejle naturen – na-

turlig balance 

Lars Andersen  

Meditationsgruppe Tema: Evt. med kollektiv ledelse Birgitte Rasmussen  

Guidede meditationer 

online 

Fælles online-meditation og møde med 

udveksling i direkte forlængelse  

Britta Hjermitslev   

Bevægelse, meditation Knyttet til bibeltekster 

Sang, toning, stilhed 

  

Litteratur Kommenteret og evt. anmeldt. Randi Langkilde  

Naturmeditation på 

skæringsdage 

Jævndøgn, Skt Hans, solhverv,  Carsten Grane  

 


