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Nordisk forum for ånd, bevidsthed og hjerte
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Velkommen til solVognens program for 2. halVår 2022

find os i kronprinsensgade 7 5000 odense c   -  65 91 91 65

galleriets sommeradresse: langøVej 533, 5390 martofte

billetter - mobile pay eller
kontant

nyt!    -  billetter

rabatordning

Solvognen har MobilePay som alternativ til 
kontant betaling: MOBILEPAY : 24852
Vi har unummererede pladser, kom derfor i 
god tid hvis du ønsker en bestemt plads.
Middelfart Sparekasse    reg.nr. 1684 
kto.nr. 874 00 02 954
MEN - kan du betale kontant er det hurtigst 
for dig og os   

P

Underjordiske P-pladser her - 5 minutters gang fra Solvognen

-letbanen holder 200 meter fra Solvognen

solVognen

Solvognen tilbyder en bred palet af foredrag, studiekredse, meditationer og meget mere med 
filosofiske, spirituelle og bevidstgørende visdomsord.
Solvognen er en uafhængig, selvejende institution, upolitisk & usekterisk, som gennem 53 år har 
dannet ramme om udbredelse af viden om kunst, filosofi og videnskab.
Vores ønske er at gøre det endnu bedre fremover, og med støtte fra dig kan det lykkes. Vores 
intention er at tilbyde spændende foredrag og musikarrangementer, og dit bidrag kan hjælpe os 
med at tiltrække flere spændende foredragsholdere.
Skulle du have lyst til at være frivillig hjælper i Solvognen, skal du være så velkommen i Solvog-
nens Aktivkreds.

Billetter betales kontant ved indgangen. 
I  dette efterår har du mulighed for en 
rabat-ordning, hvor du frit kan vælge 6 
foredrag/koncerter for 800,- kr., der be-
tales kontant forud. Udfyld med navn og 
tlf.nr. på side 16, og du vil få et stempel 
for hvert arrangement, du deltager i. 
Vær opmærksom på, at rabatordningen 
er personlig, og husk at medbringe 
programmet til alle 6 arrangementer som 
bevis på, at du deltager i rabatordningen. 
Husk, at det er unummererede pladser, 
som  fordeles efter princippet først til 
mølle.

Som et forsøg har vi indført at der nu 
kan købes billetter online.
Vi benytter ”place2book”
- der løber ingen yderligere gebyr på 
DIN pris!
Nedenstående QR kode kan benyttes til 
at komme til vores samlede liste af arran-
gementer - og direkte billetkøb.

På vores hjemmeside ”solvognen.dk”
vil der være link 
under de enkelte 
arrangementer som 
leder direkte til køb af 
billetter.
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cand. psyk. & forfatter

Torsdag den 22. september kl.19.30 Entré 150,-

Tirsdag den 20. september kl.19    Entré 200,-

Vejen VÆk fra narcissisten

jÆVndøgns ceremoni og 
koncert

sisse elkÆr

sUdha  &  deVa talasi

Narcissister gemmer sig bag en facade af 
normalitet, mens de i virkeligheden spiller et 
psykologisk magtspil, hvor de bruger deres 
medmennesker som marionetdukker. 

En aften med guidet meditation af Deva Talasi 
og mantra koncert med sudha.
sudha har siden 2004 udgivet tre soloal-
bums og har indsunget vocal for en lang 
række af andre kunstnere.

Udgivelser: 2004, Planet Love - 2007, Shara-
nam - 2014, In Her Name. Alle tilgængelig på 
diverse streamingtjenester.
Hun arbejder intuitivt og kreativt, og er i 
denne tid en af jordens “jordmødre”, der 
holder space for at føde den nye bevidsthed 
på jorden, og hjælper mennesker i kontakt 
med deres hjertes visdom og integrering af 
sjæl, krop og hjerte.
deva talasi er en 63 årig erfaren spirituel 
guide, ceremonileder og workshopfacilitator, 
med speciale i at åbne menneskers hjerte, 
hvor sang, musik og dans er hendes vigtigste 
redskaber.
deva talasi er mest kendt for hendes åbne-
nende Heartdances og spirituelle bryllupper, 
både de indre og ydre.
Hun var grundlægger og leder af Living Heart 
Temple i København og er nu “The Gudian“ 
af Frejas Sal Sanctuary på Langeland, hvorfra 
hun guider space for New Earth wisdom .
sudha har i de sidste 20 år delt sin passion 

for sang og meditation på talrige festivaller, 
konferencer, retreats og koncerter verden over.
På sine mange rejser rundt om i verden har 

På selvisk og egoistisk vis jagter de opmærk-
somhed, sex, penge, dominans og udnytter 
deres omgivelser. De mangler empati, og vil 
gøre hvad som helst for at få magt, styring
og kontrol over deres offer, kun for egen 
vindings skyld, de opgiver aldrig kampen for 
at få deres vilje.

De påfører deres relationer skyldfølelse og 
skam ved at misbruge deres følelser, empati-
ske evner, sårbarhed og frygt for afvisning.

De føler sig berettigede til at kritisere deres 
relationer på nedladende vis og ydmyger dig 
på det personlige plan, som ødelægger dit 
selvværd, men omvendt tåler de ikke selv 
nogen form for kritik, de er grænseoverskri-
dende og styrer deres omverden med frygt og 
trusler, de vil udfordre dig og give dig dårlig
samvittighed, hvis du overhovedet forsøger at 
sætte en grænse for dem.

Narcissister programmerer dig over tid til at 
tro du er værdiløs. Når de ingen andre kilder 
har til magt, bruger de følelsesmæssig mani-
pulation for at opnå kontrol og styring over 
dig. Det bruges til at få ret og gennemtrumfet 
deres vilje.

Narcissister skruer deres charmerende ansigt 
på og skjuler deres sande hensigter. I virke-
ligheden har de ikke tiltro til andre end dem 
selv og det er ganske få mennesker de knytter 
sig til.

Med andre ord har de udfordringer med 
tillid til omverden. Hvis de først har knyttet 
sig til dig, vil de nedbryde dig og sikre sig, 
at du ikke forlader dem, det vil føles som en 
ubærlig krænkelse for dem, hvis du slipper ud 
af deres klør eller magtspil, de har manglen-
de tolerance over for dine beslutninger og 
afvisninger.

(Bogen: VEJEN VÆK FRA NARCISSISTEN er 
Sisse Elkjærs hudløst ærlige fortælling om et 
stormfuldt møde med en narcissist. Bogen 
kan købes her denne aften.)

sudha samlet inspiration fra diverse kulturer, 
og har opdaget at lige meget hvilket sprog 
folk synger på, er det samme følelse vi alle 
længes efter. Følelsen af at være forbundet - 
forbundet til vores eget hjerte, til hinanden og 
til noget større end os selv.
Det er dét hun giver mulighed for gennem 
sine koncerter og workshops.

deVa talasi
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her foregår intet alVorligt, 
og Vi har ingen Virkelige 
problemer.
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30 Entré 100,-

Et foredrag med psykoterapeut og spirituel 
lærer i EKIM pernille anthony om at 
vågne op fra drømmen om adskillelse. Og om 
at vågne op til Væren og dyb fred.
Flere og flere er enten i gang med denne 
opvågningsproces, vågnet helt eller klar til det 
første skridt, som er at forstå, hvor lidelsen 
har sit udspring. At vågne i spirituel forstand 
er ikke en intellektuel ting, det er et energi-
mæssigt skifte. Tilgængeligt for enhver, der 
er træt nok af den smerte, der følger med 
identifikation med ”jeg-et”.
Pernille vil på en let forståelig måde illustrere, 
hvordan vi slipper ud af vores eget mentale/
følelsesmæssige fængsel og får fodfæste i 
vores Sande Identitet.

Torsdag den 29. september kl.19.30 Entré 150,-

himlen åbner sig 
- Vi åbner os

jørgen braren laUritzen
Magister, forfatter & psykospirituel terapeut.

Mødet med den levende Gud - Kristi tilsyne-
komst i vor tid!
Vi lever i tiden, hvor den levende Gud vil 
træde frem for menneskene.
Den kosmiske Kristus, som vi finder under 
forskellige navne i de store verdensreligioner, 
vil åbenbare sig for menneskene. Vi bliver 
øjenvidner ligesom de første apostle for 2000 
år siden.
I foredraget beskriver jeg mit eget intense 
møde med den levende Kristus, den nye 

sVend erik ibsen hoUlberg

hVad er det der sker  med 
Verden lige nU?
Tirsdag den 27. september kl. 19.30 Entré 150,-

Er vi i en global opvågning, eller er vi midt i et 
kup arrangeret af okkultister og loger?
Svend Eriks svar på begge spørgsmål er et ja. 
Kom og hør om hvordan tingene skred ud, 
allerede i det gamle Atlantis, og om at der 
stadig er høje væsener, der kan påkaldes, i 
kampen mod mørkets broderskaber.
Foredraget er længere end normalt, hvorfor 
der er indlagt to pauser undervejs.
Foredrag ved svend erik ibsen houlberg 
naturlæge og uddannet heilpraktiker. Han har 
beskæftiget sig med okkultisme og åndsvi-
denskab siden sit 9. år og er aktiv i mange 
alternative sammenhænge.

tidsalder, Sandhedslysets Æra, der startede 
år 1900 samt Kristi objektive tilsynekomst 
i sit opstandne æteriske herlighedslegeme, 
og hvordan vi forbereder os til den moderne 
mysterieindvielse: Det intense møde med 
gudemennesket Jesus Kristus.
Vi har i den grad brug for en vågen ånds-
videnskab, der sætter fokus på denne, den 
vigtigste spirituelle begivenhed i vor tid, som 
hjælper os med at integrere det numinøse 
møde med Gud.
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Torsdag den 6. oktober kl. 19.30 Entré 150,- Lørdag den 8. oktober kl. 19.30 Entré 150,-

heidi sVelmøe
nicky bendiX 

oVerførelsesVejene koncert : toner ånd liV

camille hammerich

Vedisk astrologi
Mandag den 10. oktober kl. 19.30. Entré 150,-

Kom til en aften med Vedisk Astrologi, som 
på mange måder adskiller sig fra traditionel 
astrologi og er langt mere dybtgående og 
personlig.
Skal jeg skifte job? Hvornår kommer den 
store kærlighed? Mon jeg snart skal flytte?
Tør du forfølge din drøm? Er du nysgerrig på 
vedisk astrologi?

På dette foredrag kan du lære, hvordan du 
kan bruge stjernernes energier til at skabe det 
liv, du ønsker.

camille hammerich vil fortælle om denne 
gamle form for tolkning af menneskers liv 
baseret på oplysninger om fødselsdato og 
-sted, men i høj grad også på personlighed, 
karakteregenskaber, livsbegivenheder m.m.
uanset om man er Fisk, Vædder eller Jomfru. 
Alle 12 stjernetegn vil blive gennemgået 
denne aften, specielt med fokus på at skabe 
balance i livet.

Man kan ved hjælp af den vediske astrologi 
få indblik i sit eget liv og opnå en større 
forståelse for, hvorfor man handler, tænker og 
opfatter, som man gør.
Og hvis man vil, kan man på denne baggrund 
ændre ting i sin egen hverdag og i sit person-
lige liv – og skabe sig et bedre liv.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om hvem jeg 
er, hvor jeg kommer fra og om min opvækst.

Jeg vil fortælle om mit kunstneriske virke, om 
min musik, hvad den betyder for mig og hvor-
dan jeg arbejder, jeg vil også performe med 
enkelte særlige sange i løbet af foredraget.

Jeg vil fortælle i korte træk, hvad mit liv har 
drejet sig om indtil min hjerneblødning og 
komme ind på mit forhold til spiritualitet, min 
søgen og nysgerrighed efter en højere me-
ning. Så vil jeg gå i dybden med mine særlige 
oplevelser i koma og fortælle historien om 
hvordan jeg vågnede op i noget jeg vidste 
hed ”overførelsesvejene”, hvordan jeg var be-
vidst og oplevede at være i et frirum i tiden, 
hvor jeg havde fri adgang til fortid, nutid og 
fremtid og hvor jeg var forbundet til en højere 
guddommelig bevidsthed i et univers, hvor alt 
er tilgængeligt og inklusivt. Jeg vil perspekti-
vere i forhold til, hvordan jeg forholder mig til 
og bruger mine oplevelser i mit liv nu og åbne 
op for en samtale omkring dette.

Musikken er åndfuld, inderlig, dramatisk og 
stærkt billedskabende.
Koncerten veksler mellem klare, smukke 
klaverkompositioner, filmiske lydbilleder og 
fabulerende improvisationer.
En aften der byder på et rørende, smukt og 
dramatisk forløb, vævet sammen af musik af 
nicky bendix, skrevet til udstillinger, teater, 
dans og kunstfilm rundt om i verden.
nicky fortæller undervejs lidt om, hvordan en 
komponist griber det an med at skabe musik 
til narrativer og billeder.

nicky bendix har i de sidste 30 år skrevet 
og opført musik til scene, dans, udstillinger og 
visuelle medier kloden rundt.
Blev for få år siden headhuntet af SONY og 
signet som solokunstner på deres nye label 
Mind Music.
Hans musik har på kort tid rundet 1,7 millio-
ner streams.

Sanger, komponist, underviser i mindfullnes.
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knUt sejten - indre & ydre 
rejse på caminoen
Onsdag den 12. oktober  kl. 19.30 Entré 100,-

Tirsdag den 18. oktober kl. 19.30 Entré 150,-
om bibelkoder

maibritt kokholm
I det Gamle Testamente findes mindst 7 lag 
af koder også kaldet Bibelkoderne. I dag 
undersøges disse koder af rabbinere og 
åndsvidenskabsfolk i bla. Israel via computer-
programmer. knut sejten, behandler, reikihealer, smer-

teterapeut - arrangerer guidede terapeuti-
ske pilgrimsrejser til Camino Santiago de 
Compostela.
knut har netop købt et smukt stenhus i byen 
Ambasmestas, som betyder ”hvor to floder 
mødes.” Huset ligger på den sidste del af 
Caminovandringen og er en realisering af en 
drøm om at skabe et unikt og eventyrligt hus 
for pilgrimme.
Denne aften tager han os med på en indre 
og ydre rejse på Caminoen med smukke 
udsigter, spændende indsigter og et indblik 
i 1000 år gamle ridderindvielser. Som guide 
på Caminoen fører knut mennesker på deres 
livs vandring. Knut har en særlig evne til at 
hjælpe mennesker med at slippe og forvandle 
gamle smerter, vi bærer i kroppen. Han har 
erfaret, hvordan vandringen på Caminoen kan 
medføre mirakuløse healinger.
En livsvandring hjem i os selv på hjertets vej.

Kom og lad dig inspirere og kom et skridt 
nærmere  drømmen om din egen pilgrims-
færd.

mia dalager
Fredag den 14. oktober kl. 19.30. Entré 80,-

Den odenseanske mia 
dalager er et nyt skud på 
den danske musikscene.

Med en fandenivoldsk 
attitude, ørehængende me-
lodier og skarpe tekster har hun en unik lyd, 
der læner sig op ad poprockens tendenser.

Efter at have brugt 3 år i København på at 
finpudse sin musik, gæster hun nu sin hjemby 
med guitaristen brage thomsen, og sammen 
vil de lukke publikum ind i Mias univers af 
følelser i en akustisk og intim koncertoplevelse.

Personlig læsning:
Der er mulighed for at bestille en person-
lig læsning hos Camille Hammerich efter 
foredraget.
En personlig læsning koster normalt 1.200 
kr. men ved køb af foredragsbillet er prisen 
575,- kr.

Bliv en del af aktivkredsen!
Aktivkredsen afholder en række filmaf-
tener fredage i efteråret med gratis film, 
kage, kaffe eller te. 
Fredag den 30. september kl. 19 
Fredag den 21. oktober kl. 19 
Fredag den 18. november kl. 19 
Fredag den 9. december kl. 19 

Det siges at ALT står skrevet, fortid, nutid 
og fremtid. Hvordan forholder det sig til os 
mennesker? Vores fri vilje. Har vi nogen indfly-
delse, eller er alt forudbestemt? Hvor står vi 
så i dag, og hvad er næste store begivenhed i 
“Livets Bog”?

Anja Saalberg
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Undren oVer Verden og det 
liV Vi leVer.
Torsdag den 20. oktober kl. 19.30 Entré 100,-

allan muff har fra barnsben undret sig over 
det tivoli, livet er. Gennem studier af Martinus 
Kosmologi, Eckhart Tolle og Et Kursus i Mirak-
ler, har Allan fundet en vej ind i fred, frihed og 
glæde.

Undren eller reflektionen over livet er en be-
gyndende opvågning og erkendelse af en for-
andring mod indre fred.

Er der noget helt galt, eller er alt præcist som 
det skal være? Det kommer Allan Muff ind på 
denne aften, hvor han gennem vores egen un-
dren og nysgerrighed, på en letforståelig måde 
og med konkrete øvelser, vil inspirere til at fin-
de hjem til indre fred og lærer os at følge egen 
indre guidning.

Allan præsenterer principperne fra Et Kursus i 
Mirakler på en letforståelig og brugbar måde 
til brug i hverdagen.

sjÆlens Vej til 
selVhelbredelse

dorte trønninge fortæller til dette foredrag 
om, hvordan hun levede med fysiske diagno-
ser og hvordan en sygemelding med angst og 
stress vendte det hele.
Hvem hjalp? Hvad hjalp? Hvordan fik hun 
redskaberne til at turde tage det fulde ansvar 
for sit liv fuldt ud?
Under foredraget kommer hele historien med 
kroppens signaler i fokus.
Hvorfor skulle hun helt ned og ligge under 
gulvbrædderne, inden det hele vendte? Hvor-
for møder hun så mange klienter der oplever 
det samme? Hvorfor handler vi ikke?
Hvad sker der i kroppen? Hvad forsøger den 
at fortælle?
Det hele tager udgangspunkt i hvad vores 
sjæl/intuition/mavefornemmelse er for en 
størrelse, hvordan den kan guide os hvis vi 
lytter, og hvordan vi lærer at lytte til den. 
Hvordan vores ego er styret af frygt, som 
kommer til at styre os hen imod symptomer, 
magtesløshed og hamsterhjulet.
Rejsen er ikke et quick fix, men en beslutning 
om at gå fra offer til ansvar, hvor vi tager 
ansvaret for alt, der sker for os, og aldrig giver 
vores power væk.
Kort sagt: En beslutning om at være REGENT 
I EGET RIGE.

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30 Entré 200,-

I studiekredsen vil vi ud fra EKIM opdage, 
hvordan vi fra dualistisk opfattelse kan
løfte bevidstheden til en ny erkendelse.
”Intet virkeligt kan trues. Intet uvirkeligt 
eksisterer. Heri ligger Guds fred.” 

(Du bedes tilmelde dig til studiekredsen, 
hvis du er ny eller sprang to gange over i 
foråret – martinsolvognen@gmail.com eller 
tlf. 21782033)

(Der er ingen entré til aftnerne, men ønsker 
du at give et bidrag, er der en kasse ved teen/
kaffen!)

For at være med i studiekredsen skal du selv 
have bogen (kan evt. bestilles i Solvognen til 
studiekredspris) og til første møde have læst 
frem til kapitel 1 (”Meningen med mirakler”) 
samt ”Begrebsafhandling” bagerst i bogen. 

Vi skal alle fra AREJDSBOGEN have læst til 
følgende aftener:

stUdiekreds om bogen:
et kUrsUs i mirakler
Onsdag  den 26. oktober kl. 19.30

Onsdag  den 26. oktober kl. 19.30

”Verdens frelse afhænger af mig”. (186)
”Jeg velsigner verden, fordi jeg velsigner 
mig selv”. (187)
”Guds fred lyser i mig nu”. (188)

Onsdag den 14. december kl. 19.30

”Jeg har en funktion Gud ønsker jeg skal 
opfylde”. (192)
”Alle ting er lektioner Gud ønsker jeg skal 
lære”. (193)
”Jeg lægger fremtiden i Guds Hånd”. (194)

Onsdag den 23. november kl. 19.30

”Jeg føler Guds kærlighed i mig nu”. (189)
”Jeg vælger Guds glæde i stedet for 
smerte”. (190)
”Jeg er den hellige Søn af Gud Selv”. 
(191)
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Tirsdag den 1. november kl. 19.30 Entré 200,-

githa ben-daVid

hUng song aktiVering af me-
ridianer - med sÆrligt fokUs 
på perikardiUm og hjerte.

Lydterapeut, musiker, forfatter

Meridianerne svarer til el-ledninger i kroppen. 
De er forbundet med et interstitium væv, der 
beskytter kroppen nærmest som bobleplast.
I dette væv er cellerne omgivet af hulrum, 
hvori der flyder væske, som er ladet med 
strøm.
Denne strøm kan forklare, hvorfor De selv, 
kære læser, er i stand til ved egen lyd og 
fokus at aktivere og opgradere Deres energi-
system til tiptop stand.
githa ben-david guider publikum igennem 
samtlige meridianer, men har særligt fokus på 
Perikardium (hjertesæk) og Hjerte Meridianen.
Der indledes med et foredrag om de elektriske 
felter herunder inddrages bl.a. den nyeste 
forskning inden for vand og energioverførsel.
Herefter vil der være foredrag om Hjerte og 
Perikardium. Der er løbende meditation/ Hung 
Song aktivering af energibanerne.

Hvis man efterfølgende får mod på at fortsæt-
te med at aktivere sine meridianer, har githa 
en række meridian webinarer, man kan købe 
på online.gilalai.com

Lørdag den 29. oktober kl. 19.30 Entré 150,-

satyadeV barman
Med satyadev får du en koncertoplevelse, 
du aldrig vil glemme.
satyadevs enorme hjertevarme, umiddelbare 
glæde og nærvær på scenen rører alle dybt 
inde i sjælen.
satyadev er en musiker, yogalærer, forfatter, 
kunstner ... såvel som en fortæller og bud-
bringer af Vedantas indiske spirituelle filosofi.
Han voksede op i Kolkata, Indien og bringer 
en dyb traditionel forståelse af de Yogiske 
traditioner, såvel som selve essensen, vis-
dommen og kraften i de gamle mantraer og 
hellige lære.
satyadev er meget glad for at dele de ind-
sigtsfulde budskaber fra sin tradition gennem 
smukke gengivelser af mantraer, historier og 
hans originale hjertesange.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30 Entré 150,-
de bosniske pyramider

rie jespersen
Mange reagerer med stor forundring og 
overraskelse, når de første gang hører om 
dette helt utrolige fænomen. De fleste har 
svært ved at tro, at der findes pyramider, hvis 
de ikke har hørt om dem i medierne. Men 
hvad er der egentlig fundet i Bosnien? Og 
hvorfor har vi hørt så lidt om det? Og findes 
der andre pyramider, vi heller ikke har hørt 
om? Det vil antropolog og moderne shaman 
rie jespersen svare på til dette foredrag i 
Solvognen.

rie jespersen har selv deltaget i udgravnin-
gerne af pyramiderne, både som frivillig og 
som supervisor. Hun fremlægger de konkrete 
opdagelser på en saglig og underholdende 
måde, så du har mulighed for at danne dig 
din egen holdning til det kontroversielle 
fænomen.

rie er desuden forfatter til bogen ’De 
Bosniske Pyramider’ (Lemuel Books 2020) og 
arrangerer spirituelle rejser til pyramidedalen 
i Bosnien.

sacred World mUsic concert
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Torsdag den 3. november kl. 19.30 Entré 150,-

jørgen braren laUritzen
Magister, forfatter, psykospirituel terapeut.

I oldtiden vidste man, at livets dybeste 
mening og sandhed fandtes i de skjulte my-
sterieindvielser i templer og pyramider.
Kun få modne mennesker - ypperstepræster, 
faraoner, kejsere og filosoffer blev fundet 
værdige til de store mysterieindvielser.
Der bliver sat fokus på, hvad der rent faktisk 
fandt sted i mysterierne i Ægypten, Græken-
land, Persien og Indien. Kristusvejen - Gol-
gatamysteriet - skildres som den dramatiske 
offentliggørelse af de skjulte mysterier på 
historiens skueplads.
Den kosmiske solgud blev menneske ved sin 
inkarnation i Jesus af Nazareth, guddomme-
liggjorde mennesket Jesus på 3 år, døde og 
overvandt dødsmagten ved sin genopstandel-
se - den nye kristusvej blev indstiftet:
Den moderne vej til menneskets selvrealise-
ring!
Gud blev menneske, for at mennesket skal 
blive guddommeligt. Der bliver sat fokus på 
moderne bevidsthedsudvikling og meditation 
på denne selvrealiseringsvej.

The French Connection
- spiller franske sange af nyere og ældre dato 
med et twist af jazz og gipsyswing. Du kan 
glæde dig til genhør med kendte franske 
sange og stifte bekendtskab med mindre 
kendte, skønne franske chansons. Vokalen 
fremføres af den herboende franske sanger-
inde elisabeth llopis, der akkompagneres 
af finn lindholm på guitar og steen munk 
jørgensen på kontrabas. Trioen skaber med 
deres intense nærvær en autentisk fransk 
stemning, der oser af livsglæde og passion. 
Det føles som stemningen på en parisisk café. 
Entréen er INCL et glas hvidvin.

Lørdag den 5. november kl. 19.30 Entré 150,-

koncert med 
the french connection

oldtidens mysterieindViel-
ser - det kristne mysteriUms
beVidsthedsUdVikling &
meditation

Mandag den 7. november kl. 19.30 Entré 80,-

introdUktion til
frans af assisi

Victor hammer - 
Frans levede i højmiddelalderen fra 1182-
1226.

Karakteristisk for Frans er den stærke og dybt 
bevægende og sjæleligt rørende kraft, der 
udgår fra hans personlighed, hans liv og hans 
forkyndelse.
Frans’ universalitet i tanken og følelsen åbner 
for en anden verden end den, der er vores.
Hans sind rummer en større verden og retter 
sig mod det åndelige menneske, der ønsker 
at opleve en udvidelse af dimensionerne og 
rækkevidden af deres begrænsede liv.

Sind og intellekt, naturen, dyrene og med-
menneskene rummes i en dimension, der har 
overgået det moderne menneskes.
Frans var en af de stærkeste, mest forunderli-
ge og mest originale personligheder, som den 
menneskelige historie har kendt.
Der er blevet fortalt om hans omvendelse, 
dannelsen af ”mindrebrødre-ordenen” og 
dens løfte i fattigdom, kyskhed og lydighed.
Hans møde med Clara, som bliver grundlæg-
geren af Clarissa-ordenen.

cand. theol.

For Frans er fattigdom intet at eje.
Hans kærlighed til fattigdom personificeres i 
en kvindeskikkelse:
Fru Fattigdom, som er Frans’ brud.
Endvidere fortælles om Korset i Damianoskir-
ken, som taler til Frans og om Julekrybben og 
Solsangen.
Afsluttende berettes om Frans’ vision af den 
seksvingede seraf, der bærer et billede af et 
korsfæstet menneske - og hans efterfølgende 
stigmatisering.
Han får Jesu sårmærker på sin krop 2 år før 
sin død.
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om ayahUasca - 
en spiritUel trend med store 
konsekVenser

jUlie mariel

søren haUge

Fredag den 11. november kl. 19.30  Entré 150,-

Ayahuasca er en plantemedicin fra Amazonas, 
der er kendt som et af de stærkeste psykedeli-
ske midler i verden og går under navnet ”Den 
Lille Død”. Disse betegnelser lader dog ikke til 
at skræmme folk fra at prøve det af. 
Ayahuasca bliver nemlig mere og mere ud-
bredt i Vesten i disse år.
Nogle opsøger det som spirituel ceremoni, 
mens andre kaster sig ud i det fordi det 
er blevet ”in”. Mange får dybe spirituelle 
indsigter, mens andre får sig en stor forskræk-
kelse, som tager lang tid at komme sig over. 
Indsigterne tæller blandt andet åbninger af 
det tredje øje og hjertet, forståelse for univer-
sets hemmeligheder, kontakt med sjælen og 
det højere Selv, indsigt i egen psyke, traumer, 
tidligere liv og meget mere. Forskrækkelserne 
kan være erkendelser af egen dødelighed og 
oplevelser af helvedeslignende tilstande fyldt 
med mørkevæsner.

Disse beretninger rejser mange spørgsmål, 
som foredraget kommer ind på: Bør aya-
huasca være lovligt? Er det farligt at drikke? 
Hvad er en tryg setting at drikke det i? Vil 
ayahuasca kunne bruges i terapi? Vil det 
kunne hjælpe os med at løse nogle af de 
udfordringer, vi har som samfund i denne tid?
Foredragsholder julie mariel er antropolog 
og har lavet sit specialefeltarbejde inden for 
Santo Daime-kirken i Holland, der drikker 
ayahuasca-varianten ”Daime”. Feltarbejdet 
indebar at deltage i ceremonierne og selv 
at drikke medicinen adskillige gange. Efter 
specialeskrivningen var hun med til at bygge 
et ceremonitempel i junglen i Brasilien.
Hun har oplevet både de lyse og mørke 
ceremonier og deler i dette foredrag ud af 
sine erfaringer, observationer og fortællinger 
fra ayahuascaens mystiske og forunderlige 
verden. Derudover vil hun vise sin film ”Illusi-
onens Virkelighed og Virkelighedens Illusion” 
fra feltarbejdet.

opdage, at skatten altid ligger lige under
vores fødder.
søren hauge er spirituel underviser, soul-
flow-terapeut, rejseleder og forfatter til 23 
bøger.

fra himmelstrÆber til
jordelsker - om den
spiritUalitet tiden behøVer
Onsdag den 9. november kl. 19.30 Entré 200,-

Da jeg som ung teenager vågnede op til 
livets spirituelle dimension, var det med en 
brændende intention om at gøre godt, lade 
glæden og hjertet vise vej, og tænde livsgni-
sten i andre mennesker. Det var også med en 
længsel mod det himmelsk ophøjede og alt 
det sublime, vi behøver i livet. Mere end 30 år 
senere tog mit liv en 180-graders vending, og 
jeg begyndte en ny rejse, der handler om den 
dybeste kærlighed til Jorden, til det nære og 
til almindeligheden. Det er her jeg i dag ser, 
at spiritualiteten omsider kan få det fodfæste, 
som manglede i den første rejse. Det er også 
i dette brændpunkt, jeg mener, at spiritualite-
ten er dybt og akut behøvet i dag. Både for os 
selv og for verden. 
Med udgangspunkt i min egen rejse vil jeg 
zoome skarpt ind på nogle af tidens sværeste 
og vigtigste udfordringer, og hvor jeg ser at 
der er en realistisk og farbar vej frem – for 
nutidens spiritualitet, og for
verden i det hele taget. Jeg vil berøre de 
alvorlige slagsider det kan have at være him-
melstræber, hvordan man kan blive blændet 
af lyset, hvor befriende det er at favne det 
man tidligere undgik, og hvor vigtigt det er at 

I dag arbejder julie mariel med moderne 
shamanisme, hypnoterapi og regressionshyp-
nose (SoulKey Terapi) og har en bogudgivelse 
om ayahuasca på trapperne.
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den psykosomatiske
traUmemodel

lars mygind

det er nU det begynder...
...noW it all begins

Anja Saalbergs billeder er stadig at 
finde på væggene

lars mUhl

Tirsdag den 15. november kl. 19.30 Entré 200,- Torsdag den 17. november kl. 19.30 Entré 200,-

Psykoterapeut, Metamedicine master trainer, 
skuespiller, foredragsholder.
Har du tænkt over, hvorfor du ofte bliver syg, 
når du har det godt eller holder fri?
Lars Mygind forklarer i foredraget ”Den 
psykosomatiske traumemodel”, hvad du helt 

masker og skyggesider

joan ørting

Tirsdag den 22. november kl. 19 ! Entré 200,-

underviser, sexolog, forfatter

Masker og skyggesider.
Kom til et indsigtsfuldt foredrag, om hvordan 
vi kan tage ejerskab af vores skyggesider.
Den partner, vi er tiltrukket af, indeholder vo-
res skyggesider, men så længe vi ikke selv har 
taget ejerskab af dem, vil vi forsøge at ændre 

konkret kan gøre for at undgå denne nedetid
eller afkorte den tid, hvor du ikke er på 
toppen – og så sætter han fokus på de 
fantastiske muligheder, der opstår, når du 
forløser dine følelser og det budskab, din 
intelligente krop prøver at fortælle dig. For 
kroppen arbejder altid på at hjælpe dig med 
dine følelsesmæssige udfordringer, og her har 
hvert eneste væv i kroppen sin helt særlige 
funktion. Foredraget er en øjenåbner udi psy-
kosomatikken, og hvordan du forstår din krop.

om menneskets æteriske virkelighed
og hvilke muligheder, der venter

på os der.

Musiker, komponist, mystiker og forfatter

ham, og den måde han er på.
Hvordan kan vi finde vores maske og skygge-
sider, hvad skal vi bruge dem til?
Hvordan kan de berige vores liv?
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lilli sørensen

liVets fodspor - om at skifte 
retning i liVet og følge sit 
kald

reinkarnation - fortÆllin-
ger fra tidligere liV

jUlie mariel

Fredag den 25. november kl. 19.30 Entré 150,-

Fredag den 2. december kl. 19.30 Entré 150,-

lilli sørensen skiftede retning i livet og 
fulgte sit kald. Gik fra et akademisk miljø som 
overlæge til at forandre sit liv og vende det 
hele på hovedet til en ny virkelighed baseret 
på åndelighed og spiritualitet. Igennem mere 
end ét år har hun hver dag nedskrevet de 
ord, der er kommet til hende. Det er blevet til 
breve fra jesus. 
Brevene åbner op for refleksioner, indsigter og 

guidance til 
klarhed og 
hjælp på li-
vets vej. Hør 
om hendes 
transforma-
tive rejse, 
hvordan 
brevene un-
derstøttede 
hendes liv, 
om kaldet til 
at formidle 
deres bud-
skab, samt  
hvordan bre-
vene også 
kan forandre 
dit liv.

Har vi levet før? Hvor kan vi finde tegn på 
det? Og hvad kan vi bruge den viden til?
Der findes mange beretninger, der tyder på, at 
sjælen lever videre fra liv til liv:
Nærdødsoplevelser, børn der husker tidligere 
liv, og mennesker der, enten spontant eller via 
clairvoyance eller hypnose, kommer i kontakt 
med personlige minder fra tidligere liv.
julie mariel uddanner terapeuter i at guide 
klienter tilbage til tidligere liv og livet mellem 
livene.
Hun har selv guidet mange klienter på deres 
rejser, og har også personlige erindringer fra 
tidligere liv indhentet på forskellige måder.
I år medvirker hun i en TV-serie på TV2 om 
børn, der husker tidligere liv.
I dette foredrag vil hun berette om sin 
personlige vej til at tro på - og arbejde med 
reinkarnation.
Aftenen vil rumme historier fra både Julies 
egne tidligere liv, og de liv, hun har hjulpet 
klienter med at huske.
Historierne bruges som afsæt til at tale om 
reinkarnation generelt og om hvad vi kan 
lære af at beskæftige os med tidligere liv.
For hvis de tidligere liv skal fylde noget i vores 
nuværende liv, skal det være fordi det hjælper 
os til at få det bedste ud af vores nuværende.

de  ”skÆVe” børn og Unge 
og den stille reVolUtion

pernille anthony

Tirsdag den 29. november kl. 19.30 Entré 100,-

Mange børn og unge i dag får diagnoser, op-
lever at de ikke passer ind i skolesystemet og 
samfundet og mistrives i forskellige grader. Er 
de ”skæve” eller er de i virkeligheden meget 
”lige” og blot født ind i et skævt samfund?
pernille kommer i dette foredrag med nogle 
spirituelle og psykologiske betragtninger 
om, hvad der måske i virkeligheden foregår. 
pernille er selv mor til to skønne unge mænd 
med Aspergers syndrom og har en baggrund 
som bla. psykoterapeut og spirituel underviser 
(EKIM).
Udgangspunktet er autisme, men også ADHD, 
ADD, angst og depression vil blive berørt, og 
der vil blive delt mange gode tips og ideer til 
en nemmere forældrerolle og en mere effektiv 
støtte til børnene/de unge.
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at leVe er at rejse

ben aleX

Torsdag den 8. december kl. 19.30 Entré 130,-

Spiritualitet er at begive sig ud på en rejse, 
hvor destinationen ikke er et nyt mål, men en 
ny tilstand og en anderledes måde at se på

Forfatter ben alex fortæller om sin 10 år lan-
ge rejse gennem den amerikanske vildmark – 
og om hvordan rejsen ændrede hans liv.
Hans seneste bog, Fire in the Bones: Field No-
tes on Creativity, Spirituality and Exploration 
(på engelsk), handler om denne spændende 
rejse og kan evt. købes i forbindelse med 
foredraget.

sVend trier

yoga som spiritUel praksis
Tirsdag den 6. december kl. 19.30 Entré 130,-

Yoga er dybest set en spirituel praksis, som 
involverer både hjerte, bevidsthed og krop. I 
denne miniworkshop vil svend trier – med 
udgangspunkt i sin kommende bog “Yoga 
som spirituel praksis” - redegøre for yogaens 
dybere dimensioner og guide deltagerne 
gennem en meditation, som kan hjælpe dig 
til styrke kontakten til dit spirituelle hjerte, 
bevidsthedens essens.
svend vil bl.a. gennemgå de klassiske yoga-
veje som f.eks. handlingens vej, hengivelsens 
vej, erkendelsens vej og meditationens vej.
I disse usikre og turbulente tider er det ekstra 

vigtigt at 
mødes og 
meditere 
sammen, 
så vi 
håber 
at rigtig 
mange vil 
dukke op 
til denne 
aften.

hildegard af bingen

birthe jUUl

Tirsag den 13. december kl. 19.30 Entré 100,-

Tidl. skoleder, lærer & kunstterapeut.

Hvem var Hildegard af Bingen?
Sankt Hildegard af Bingen var en bemærkel-
ses værdig kvinde, der levede i højmiddelalde-
ren, nærmere bestemt i 1100 tallet.

Hildegard blev født ind i en adelig familie, 
som det tiende og sidste barn. Allerede som 
helt lille modtog hun visioner. Da hun var 
omkring 8 år gammel, blev hun givet som 
tiende til kirken, og som helt ung aflagde hun 
klosterløfterne og blev nonne, for så senere at 
blive abbedisse.

Til trods for, at hun var kvinde og nonne, blev 
hun anset for at være en kapacitet indenfor 
teologien og lægekunsten. Hun skrev bøger, 
digtede og komponerede musik og så grund-
lagde hun klostre.

SE ÆLDRE FOREDRAG PÅ YOUTUBE, ...
...evigt aktuelle!               Også nye fra 2022

Hildegards tanker er - på mange måder - lige-
så aktuelle idag, som dengang. Ja, de er som 
talt ind i vor tid. Hun har blandt andet skrevet 
om menneskets omsorg for naturen og 
miljøet, det at leve hensigtsmæssigt i balance 
mellem mennesket, Jorden og universet.

meditationslærer, forfatter
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hVor bleV tiden af?

jUle og årsafslUtning
Onsdag den 21. december kl. 19.30 Fri Entré

En snak om året der forsvandt og hvad skete 
der - EVIG FRED I TIDENS VERDEN - er det 
muligt?
Lad os mødes til (gratis) te og kaffe, hvor 
martin vil slutte sæsonen af med lidt ord.

Fredag den 16. december kl. 19.30 Entré 100,-
yoU’re still the one

ord og musik i skøn forening

I en blanding af god musik og ord åbner 
britta kristensen & peter brusendorff 
op og sætter ord på mange skønne gaver, 
der ligger på vejen til ligeværd, respekt og 
kærlighed i en relation.
Musikken til at belyse emnet er udvalgt 
gennem de fyrre år, vi har tilbragt sammen som 
kolleger i musikken og som ægtefolk.
Ordene er udvalgte af fyrre års samtaler, 
oplevelser og ikke mindst mere eller mindre 
dyrekøbte erkendelser og erfaringer. 
Musikalske dyk i mange genrer fra Anne 
Linnet, Bob Dylan, Beatles, Shania Twain & 
Poul Krebs.

Mariann Munck

Anja Saalberg

Anja Saalberg

Anja Saalberg
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væggene

kunSt på 

Anja Saalberg

Mariann MunckMariann Munck

Leif kristensen

Leif kristensen

Inger Bjørnsgaard
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6 foredrag/arrangementer for 800,- kr. til:

navn 

_______________________________
tlf. 

__________________________
betalt d. 

KUN gyldig indtil udgangen af 2022

 1. foredrag/arrangement

 2. foredrag/arrangement

 3. foredrag/arrangement

 4. foredrag/arrangement

 5. foredrag/arrangement

 6. foredrag/arrangement

kalender
 2022

september

Tirsdag  20 september kl. 19 !
sUdha & deVa talasi (koncert) 200,-

Torsdag 22. september kl. 19.30
sisse elkÆr 150,-

Tirsdag 27. september kl. 19.30
sVend erik ibsen hoUlberg 150,-

Torsdag 29. september kl. 19.30
jørgen braren laUritzen 150,-

oktober

Tirsdag 4. oktober kl. 19.30
pernille anthony pedersen 100,-

Torsdag 6. oktober kl. 19.30
heidi sVelmøe 150,-

Lørdag 8. oktober kl. 19.30
nicky bendiX (koncert) 150,-

Mandag 10. oktober kl. 19.30
camille hammerich 150,-

Onsdag 12. oktober kl. 19.30
knUt sejten

100,-

Fredag 14. oktober kl. 19.30
mia dalager (koncert) 80,-

Tirsdag 18. oktober kl. 19.30
maibritt kokholm 150,-

Torsdag 20. oktober kl. 19.30
allan mUff 100,-

Tirsdag 25. oktober kl. 19.30
dorte trønninge 200,-

Onsdag 26. oktober kl. 19.30
ekim (studiekreds)

0,-

Torsdag 27. oktober kl. 19.30
rie jespersen 150,-

Lørdag 29. oktober kl. 19.30
satyadeV barman (koncert) 150,-

noVember

Tirsdag  1 november kl. 19.30
githa ben daVid 200,-

Torsdag 3. november kl. 19.30
jørgen braren  laUritzen 150,-

Lørdag 5. november kl. 19.30
the french connection 150,-

Mandag 7. november kl. 19.30
Victor hammer 80,-

Onsdag 9. november kl. 19.30
søren haUge

200,-

Fredag 11. november kl. 19.30
jUlie mariel 150,-

Tirsdag 15. november kl. 19.30
lars mygind 200,-

Torsdag 17. november kl. 19.30
lars mUhl 200,-

Tirsdag 22. november kl. 19 !
joan ørting 200,-

Onsdag 23. november kl. 19.30
ekim (studiekreds)

0,-

Fredag 25. november kl. 19.30
lilli sørensen 150,-

Tirsdag 29. november kl. 19.30
pernille anthony pedersen 100,-

december

Fredag 2. december kl. 19.30
jUlie mariel 150,-

Tirsdag 6. december kl. 19.30
sVend trier 130,-

Torsdag 8. december kl. 19.30
ben aleX

130,-

Tirsdag 13. december kl. 19.30
birthe jUUl 100,-

Onsdag 14. december kl. 19.30
ekim (studiekreds) 0,-

Fredag 16. december kl. 19.30
britta kristensen & peter  b. 100,-

Onsdag 21. december kl. 19.30
års & jUleafslUtning 0,-

QR koden bringer dig til 
’arrangementer’
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