
 

Opdatering januar 2023 på workshop-projekter fra Nutidig Kristen Spiritualitets årsmøde 2022.  

På workshoppen fremkom en masse spændende forslag og idéer. Nogle af disse blev på årsmødet ’prioriteret’ således, 

at man umiddelbart ville gå videre og forsøge at realisere dem. 

Der er stadig en åben mulighed for medlemmer af foreningen til at realisere egne projekter og søge underskudsgaranti 

hos bestyrelsen.  

Følgende er gældende for de projekter, man ønsker at realisere: 

Et projekt skal have en projektansvarlig person, som fungerer som tovholder og som har ansvar for for projektets gen-

nemførelse. Der kan efter aftale hentes støtte fra bestyrelsen, og der kan søges om underskudsdækning fra foreningen.  

Et projekt kan annonceres i nyhedsbreve og på hjemmesiden under ’medlemmernes egne aktiviteter’. Et evt. overskud 

deles mellem foreningen og projektansvarlige efter aftale. 

Bestyrelsen kan kontaktes for råd og vejledning på info@nuks.dk, hvor ansøgninger om underskudsgaranti også stiles 

til.  

 

Vedrørende annoncering på hjemmesiden: Man kan sende ’annonce’ til webansvarlig Tove Vejlgaard på Tove.vejl-

gaard@gmail.com. Man bedes sende tekst og evt billeder separat, altså en tekstfil i word-format eller lign, og evt bil-

ledfil.  
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PROJEKT    

Tema Kommentarer Tovholder(e)  STATUS 

Pilgrimsrejse til Assisi Fastholder Assisi rejse 2024 Mette Munk Forventes i 2024 

Rejse til Chevetogne  Studietur til Chevetogne Kloster for at 

detage i festen for Forklarelsen på Bjer-

get.. 

Lisbeth Pedersen og  

Tove Vejlgaard  

 

Planlagt til 4.-8. august 2023, 

annonceres via hjemmeside og 

nyhedsbrev snarest 

Natur- og pilgrimsvan-

dring 

Forbundethed med naturen, økologi og 

kristendom. Læse naturen. Sydfyn. 

Birthe Paungreen 

 

Er i gang 

Kroppen som helligt 

instrument 

Hvordan stemmes kroppen til bønsred-

skab? Lave et gruppeforløb over dette 

emne. 

Lars Vestergaard Andersen 

 

Er ændret til Lars’ projekt: 

Krop og Spiritualitet, der star-

ter 26.2. i Århus, se hjemmesi-

den 

Udvekslingsgruppe – 

personligt og spirituelt 

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

fylder personligt i spirituelt perspektiv 

Midlertidig tovholder var Elisa-

beth Staal Jensen 

Dette initiativ er sat i bero gr. 

tidsmangel m.m. 

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

evangeliet. 

Birgitte Rasmussen 

 

Opstarter den 25.1.2023 – nye 

datoer på hjemmesiden 

Stemmehealing og kor-

sang 

 Morten Pedersen og Birgit 

Lynge.  

Projektet aflyst efter forvent-

ningsafstemning ! 

Dødsprocessen Fordybelsesgruppe - retræte Peter Ruge  Stadig i overvejelses- og plan-

lægningsfase 

Stilhedsvandringer i 

naturen 

 

Meditative vandringer i naturen Mette Munk To vandringer i 2023: 7. 5. og 

24. 9. annonceret på hjemme-

siden  

På årsmødet blev der fremsat ønske om ændringer i tidspunkterne for gudstjenesterne. Derfor forsøger vi os med lidt forskellige tidspunkter 

i foråret. De øvrige idéer og forslag, kan stadig ses på den oprindelige beskrivelse fra workshoppen og vil indgå i bestyrelsens overvejelser 

løbende, hvor det er relevant. 

                                                                                                                                                                                              


