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Velkommen til solVognens program for 2. halVår 2021

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

www.solvognen.dk

hvor både program samt evt. opdateringer 
også findes

ligesom vi også er at finde på Facebook

Like - eller bliv ven med, så du er sikker på at 
kunne følge med.

mail: galleri@solvognen.dk

nYt!    -  raBatordning 

P

Underjordiske P-pladser her

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, som gennem 52 år har dannet ramme om 
udbredelse af viden om kunst, filosofi og videnskab.
Vort ønske er at gøre det endnu bedre fremover, og med støtte fra dig, kan det lykkes. Vores in-
tention er at tilbyde spændende foredrag og musikarrangementer til lave billetpriser, og dit bidrag 
kan hjælpe os med at tiltrække flere spændende foredragsholdere.
Solvognen får ingen offentlig økonomisk støtte, så derfor er vi taknemmelige for enhver donation, 
gave eller testamentarisk bidrag - og skulle du have lyst til at være frivillig hjælper i Solvognen, 
skal du være så velkommen i Solvognens Aktivkreds

Billetter betales kontant ved indgangen, 
og i dette efterår har du mulighed for 
en rabatordning, hvor du frit kan vælge 
6 foredrag/koncerter for 500,- kr. Udfyld 
dit navn og tlf.nr. på bagsiden, og du vil 
få et stempel for hvert arrangement, du 
deltager i. 
Vær opmærksom på at rabatordningen er 
personlig, og husk at medbringe program-
met til alle 6 arrangementer, som bevis på, 
at du deltager i rabatordningen. Husk, at 
der er unummererede pladser, som  forde-
les efter først til mølle.
Vi følger myndighedernes anvisninger 
incl. evt. afstandskrav, så det anbefales at 
komme i god tid.

solvognens formål er at danne et center for 
mennesker, der søger en større forståelse for 
tilværelsens mening.

kunst. I mødet med kunst indgår man i en 
psykologisk proces, hvori man fornemmer den 
anslåede stemning og identificerer sig med 
det sete, hørte, læste osv. .
Alt under betegnelsen inspiration.

filosofi. En fundering over livet/tilværelsen. 
Filosofi dyrker man ikke, når man dyrker 
videnskab eller tro, men i det øjeblik man 
sætter videnskaberne eller troen under kritisk 
lup, så dyrker man filosofi.

solvognen henter sine foredragsholdere 
indenfor kunst, filosofi, trosretninger og 
videnskab.

solvognen er upolitisk og usekterisk.
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Mange af os lever et liv styret af ubevidst 
frygt, stress og hang til perfektionisme. Iben 
Dam vil i foredraget fortælle om, hvordan 
hun selv af livet i stedet fik åbnet døren til at 
træde ind i et liv styret af bevidst kærlighed, 
indre fred og ubetinget glæde.
Hun vil undervise i, hvordan vi alle kan åbne 
vores dør ind til et liv i overensstemmelse 
med vores sjæl og den, vi i virkeligheden er, 
og hvordan vores samspil med vores ydre 
verden dermed vil ændre sig radikalt.

Iben Dam skriver, taler og arbejder ud fra et 
skarpt analytisk intellekt kombineret med en 
dyb intuition og empati. Hun er akademiker 
og blandt andet uddannet inden for pædago-
gik, psykologi, religionsvidenskab og ledelse. 
Hendes forfatterskab tæller:

Læringsbøger inden for forskningsbaseret 
psykologi

Bogen ”Åbn døren til dig selv – og til verden” 
(maj 2020)

- fortsættes  →

Mandag den 20. september kl. 19.30 Entre 100,-

JesUs  og hans VeJ til 
transformation

en aften med Ben alex

Foredrag ved Ben alex
Vi har alle en forestilling om Jesus.
Præsten prædiker, at han var Guds søn og 
verdens frelser. Andre siger han var en flink
og følsom idealist, der spredte kærlighed 
omkring sig. Atter andre mener han var en
filosof, en oprører, en fantast, en troldmand, 
en superstar. Der findes lige så mange
Jesus’er, som der findes meninger om ham.
I sin nye bog JESUS og hans vej til transfor-
mation tager Ben Alex fat i nogle af disse
Jesus-billeder og viser en anden Jesus, end de 
fleste af os kender: en visdomsmester,
hvis vision var at transformere vores bevidst-
hed fra ego og dualitet til selv og ikke-dua-
litet.
I forbindelse med foredraget sælger Ben Alex 
sin nye bog JESUS og hans vej til
transformation til en særlig rabatpris specielt 
for Solvognens gæster.

”Kirken har været dygtig til at pege hen på 
Jesus og lære os, hvad vi skal tro; men den 
har ikke været i stand til at vise os klart, 
hvordan vi skal tro – og dermed flyttede den 

fokus fra indre erkendelse til ydre bekendelse. 
Kristendommen har lært os at tro på Jesus, 
og tro på ting om Jesus – ikke at tro som 
ham.  Vi blev medlemmer af en virksom kirke, 
der uddannede sine præster til at fortælle os, 
hvad vi skal se i stedet for hvordan vi skal se. 
Det er på tide at prioritere anderledes, så vi 
lærer at tro som Jesus og se som Jesus.” (citat 
fra bogen)

Husk at reserver: disse tre følgende dage med 
Ben Alex i kalenderen bag i programmet

Mandag den 25. okt. kl. 19.30 entré kr. 50,00

Hvad mente Jesus med, at han er Vejen, Sand-
heden og Livet?
Er han den eneste vej til Gud?

Mandag den 22. nov. 19.30 entré kr. 50,00

Kan vi selv gøre noget for at slippe af med 
egoet og møde vores sande Selv?

Mandag den 13. dec. kl. 19.30 entré kr. 50,00

Fra almindelig næstekærlighed til guddomme-
lig Kærlighed.

iBen dam
åBn døren til dig selV
 - og til Verden

Torsdag  den 23. september kl. 19.30 Entre 50,-

Foredrag ved iben dam 
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koncert med 
hJelme-lindholm dUo
som spiller BlUes

Denne aften bliver du svøbt ind i tonerne af 
hjertevarm musik. natashia ninet hjelme 
(vokal) og finn lindholm (guitar) underhol-
der med jazz- og bluesnumre, der er specielt 
udvalgt til at varme hjertet i denne efterårtid. 
På opfordring  vil der også være enkelte 
danske numre på programmet.

Fredag den 1. oktober kl. 19.30 Entre 50,-

”Når bare du lever længe nok…” (skønlitte-
rær, maj 2021)

I sidstnævnte bog kredser forfatteren, 
gennem et dramatisk dyk i tiden, om selve 
essensen af det at være menneske. For hvem 
er vi egentligt, og hvilke usynlige bånd er det, 
der kan binde os sammen liv efter liv?

Særpris på en signeret bog denne aften.

marianne miraVet sorriBes
Onsdag den 29. september kl. 19.30 Entre 100,-

Foredrag ved marianne miravet sorribes

Maria Magdalene som healer for hjertet

Maria Magdalene er den nyeste impuls 
indenfor kristendommen. Marianne Mira-
vet Sorribes fortæller i foredraget om sine 
erfaringer som healer, og om hvordan Maria 
Magdalene har lært hende om visdom, kraft 
og barmhjertighed på et meget dybt plan. 
Maria Magdalene samarbejder med Jesus på 
de indre planer og er en levende repræsen-
tant for den guddommelige feminine energi, 
som nærer kvinder og mænd med forbundne 
hjerter - hun kan også inspirere dig, hvis du 
kalder på hende.

I foredraget vil du høre om den mulighed 
du har for at anvende healing og bøn i 
dit spirituelle liv og indre arbejde. Marianne 
fortæller om sine mange erfaringer med 
energiarbejde: “For mig er Maria Magdalene 
og Jesus shamaner, og jeg vil fortælle om 
hvordan den indianske filosofi for mig går 
hånd i hånd med kristendommen.”

Foredraget er derudover et smugkig ind i 
Mariannes næste bog om healing, som er lige 
på trapperne. 

Læs mere om Marianne og De Ni Porte på:
www.deniporte.dk

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.30 Entre 100,-
at finde hJem til sig selV

- foredrag ved 
svend trier

- en aften med 
meditation og 
refleksioner 
over livets 
dybere formål.

Hvordan kan 
meditation 
hjælpe os til at styrke forbindelsen til vores 
egen indre essens eller værenskærne, vores 
intuitive hjerte? Hvorledes kan vi gennem 
meditation finde et indre ståsted og en ro og 
klarhed, som kan hjælpe os til at møde kriser 
og udfordringer i tilværelsen på den bedst 
mulige måde?

Se frem til en inspirerende aften med en af 
Danmarks mest erfarne meditationslærere.
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Torsdag  den 7. oktober kl. 19.30 Entre 100,-
esoterisk kinesiologi

Foredrag om esoterisk kinesiologi og at bruge 
muskeltesten til at teste de indre legemer.
Det nye verdensbillede præger allerede 
menneskeheden og det vil blive stærkere og 
stærkere. Energien vil ændre sig, så der bliver 
åbnet mere og mere op for hjerteenergien og 
bevidstheden om, at vi alle er Eén og at mit 
JEG egentlig er en illusion.

Der er brug for, at der bliver åbnet op til indre 
åndelige planer. Dette bliver igangsat af højre 
bevidsthedskræfter, det der er højere end 
os. Dette bevirker en intensiv læringsproces. 
Menneskeheden skal ændre sin bevidsthed 
og åbne op til indre åndelige planer samt 
den højre bevidsthed. Vi skal ikke set os som 
adskilt fra andre eller helheden. 

Dette kræver nytænkning, samt at vi arbejder 
med os selv på et dybere bevidsthedsplan. 
Der er mange måder at arbejde med sig selv 
på og skabe en selvudvikling. Finde kær-
ligheden og den indre lykke i livet, men alt 
udvikling starter ved dig selv. Det er dig, der 
skab skabe den forandring, du ønsker i livet. 
Forandringen kommer indefra. Foredraget 
byder ind med redskaber til dette. 

Der findes ingen ægte helbredelse uden en 
forandring i livsindstillingen, i sjælefreden og 
den indre lykkefølelse.

Foredraget handler om Esoterisk kinesiolog 
men inddrager Et Kursus i Mirakler

Ved hjælp af kinesiologitesten har vi adgang 
til at teste de dybere årsagsplaner. Helbredel-
se kræver et skift i opfattelsen, som man også 
lærer i Et Kursus i Mirakler. Erkendelse af, at 
sygdom er noget du skaber i sindet, og intet 
har med kroppen at gøre, hvad koster denne 
erkendelse? Den koster den verden du ser, 
for verden vil aldrig mere syntes at beherske 
sindet.

Er du klar til at skabe forandring?Foredrag ved christina Bjørn nilsson 
kinesiolog og studerende i et kursus i 
mirakler

Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30 Entre 200,-

dine geniale gener

Foredrag ved lars mygind
Foredragsholder og underviser i inspirerende 
lederskab.

Lars vil komme ind på, hvordan vores 
bevidsthed påvirker vores gener, og hvordan 
vi kan påvirke vores bevidsthed. Du vil lære 
en teknik til at skyde genvej til optimale me-
ditationstilstande, som er med til at påvirke 
dine gener.Man har fundet ud af, at der sker 
noget godt, når man har mediteret 10.000 
timer, og nu vil du lære hemmeligheden bag, 
så du bare i løbet af fire dage og måske 
allerede i løbet denne aften vil komme ind i 

denne tilstand.Lars har arbejdet med effektive 
terapeutiske teknikker siden 1997.
Lars vil vise, hvordan vi kan kombinere 
Tankefeltterapi/TFT, meditation, elsk dig selv- 
øvelser og METAsundhed på en helt ny måde 
til glæde for dig selv og din indre ro.
Lars fortæller på en konfronterende og 
underholdende måde, ofte kommer nogen 
fra salen i fokus og får forløst gamle traumer, 
problemer og ubehag.

dantes gUddommelige 
komedie -3 paradiset
Tirsdag den 19. oktober kl. 19.30 Entre 50,-

Foredrag ved cand theol.  Victor hammer

Indførelse i Dantes 
tid, liv og øvrige for-
fatterskab, specielt 
hans ungdomsværk 
“Vita Nuova” om mø-
det med den elskede 
Beatrice - forhistorien 
til komedien. Denne 
præsenteres som helhed og særligt gennem 
udvalgte sange fra Helvede, Skærsilden og Pa-
radiset. Det store digt kan opleves som en ek-
sistentiel indre færd, hvor den moderne læser 
både præsenteres for livets grænser og forta-
belses-muligheder og også for åbninger mod 
højere verdener. 
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Onsdag den 27. oktober kl. 19.30 Entre 200,-

Mandag den 25. oktober kl. 19.30 Entre 50,-

en aften med lars mUhl

Ben alex

Det er altid magisk og spændende at være i 
Lars´ selskab, men hvad aftenen kommer til at 
handle om er på dette tidspunkt, hvor dagen 
sættes i program, umuligt at sige. 

sang og lYdhealing
Onsdag den 20. oktober kl. 19.30 Entre 150,-

Foredrag ved githa Ben-david, Odder

Syng livskraften frem og styrk 
immunforsvaret!

Lydterapeut, musiker, forfatter og foredrags-
holder 

Githa Ben-David guider publikum igennem 
selvhealende sang og åndedrætsmetoder, 
som har hjulpet bl.a. en 81 årig Professor 
emeritus i Psykologi og filosofi med dobbelt-
sidet lungekræft til at overleve et alvorligt 
Covid19 angreb.

Til foredraget vil du lære, hvordan du kan 
dæmpe angst, styrke dit immunforsvar, inten-
sivere din detox-proces og i det hele taget 
øge muligheden for at overleve en truende 
livssituation.

Medbring vanddunk og evt. pude, så du 
kan sidde på et skråt underlag. Du er også 
velkommen til at medbringe et liggeunderlag/
et tæppe, hvis du foretrækker at ligge ned 
under øvelserne.

5  søndags - dVd eftermiddage med 
vores inspirerende Johannes møllehave, 
som forlod os 10. maj i år!

Entré pr. eftermiddag kr. 50,00 incl. te/kaffe 
småkage.

24. oktober kl. 14.30

1. Skæbne og identitet – to grundte- 
 maer hos Karen Blixen
 Optaget den 15. sep. 1984

31. oktober kl. 14.30

2. Kærlighed og dæmoni
 Optaget 4. sep. 1988

14. november kl. 14.30

3. Sokrates
 optaget 30. april 1994

21. november kl. 14.30

4. ”Humor”
 Optaget 2. nov. 2007

12. december kl. 14.30

5. Storm P. (filosof og livskunstner)  
 ”FLUER”
 optaget 3. okt. 2014

SE OGSÅ KALENDEREN EFTERÅR 2021

Hvad mente Jesus med, 
at han er Vejen, Sand-
heden og Livet?
Er han den eneste vej 
til Gud?

’Alle forsøg på i det ydre at sætte ord på de 
indre bevidsthedsplaner strander ofte, fordi 
det inkarnerede menneske ikke har lært at 
forstå de hellige skrifters brug af metaforer 
og symbolisme.’ siger Lars Muhl, ’Lyset i et 
menneskes hjerte’

Denne aften kan med tre ord omtales ”ALT 
ER MULIGT” på gensyn til endnu en aften 
med :

Lars Muhl (musiker, komponist, forfatter og 
foredragsholder)
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Foredrag ved civ. ing. henning r. Jensen  -

- som forklarer i et enkelt sprog og med ek-
sempler fra eget liv, hvordan kvantefysikken 
binder den materielle verden og den immateri-
elle verden sammen. Via kvantefysikken ved vi 
nu, at vi hver især har en afgørende indflydelse 
på vores eget liv, og at vi alle er forbundne. Vi 
er skabere af vores eget liv via vores tanker, 
følelser og overbevisninger, fordi disse skaber 
og udsender energi, som påvirker os selv og 
vores omgivelser.

Kvantefysikken har vist os, at enhver tanke 
udsender energi i form af elektromagnetiske 
bølger fra hjernen, og tilsvarende udsender 
hjertet elektromagnetiske bølger for enhver 
følelse. Frekvensen af disse bølger afhænger 
af vores DNA, og derfor har vi alle en unik per-
sonlig frekvens, som udsendes i form af bio-fo-
toner fra cellerne. Det forklarer, hvorfor mor 
og spædbarn kan mærke hinanden uden at 
opholde sig i samme rum, og hvordan enæg-
gede tvillinger kan mærke hinanden, selvom 
de befinder sig på hver sin side af jordkloden. 
Det forklarer også, hvorfor du ”svinger” bedre 
med nogle mennesker end andre.

Torsdag den 11. november kl. 19.30 Entre 100,-

kVanteliVet ...
derfor skaBer dU dit eget 
liV

Onsdag den  3. november  kl. 19.30 Entre 100,-
allan mUff

et kUrsUs i mirakler 
...oversættelsen...  hvordan den blev til.

Historien om hvordan Kurset blev oversat 
til Dansk af den nu afdøde psykolog Karl 
Boysen.

Hvad er et Kursus i Mirakler og hvad kan du 
bruge det til i hverdagen og livet.

Aftenen ledsages af Allan Muff, som har stu-
deret og arbejdet med den psyko-spirituelle 
forståelse gennem hele livet. Allan mødte Karl 
Boysen og Kurset i slutningen af 1990’erne, 
og har de sidste år intenst studeret og blevet 
undervist i Kurset.

Allan havde en samtale med Karl Boysen den 
27. august 2020 om oversættelsen, som du 
kan lytte gratis til her: https://www.spreaker.
com/show/et-kursus-i-mirakler-oversattel-
sen-1-7

Samtidig er dit helbred styret af dine tanker og 
følelser, fordi hjernen frigiver stoffer til kroppen 
ud fra din opfattelse af verden. Al den energi, 
vi hver især skaber og udsender fra hjerte og 
hjerne, har en enorm indflydelse på vores liv. 
Vi har langt større kontrol over vores liv, end vi 
normalt er opmærksomme på.

Derfor er det vigtigt at opnå balance mellem
- hjerne og hjerte (bevidsthed og underbe-
vidsthed)
- højre og venstre hjernehalvdele (feminine og 
maskuline energi)
da vores energi er stærkest, når energien fra 
disse energicentre svinger i takt – er kohærent 
– ligesom laserlys.

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. 
Sammen med publikum føles det som stem-
ningen på en parisisk cafe.

Fredag den 12. november kl. 19.30 Entre 50,-

koncert med 
the french connection
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Foredrag ved cand theol.  Victor hammer

Johannes Åbenbaring 
er et apokalyptisk skrift 
der meddeler forfatte-
rens auditioner og visi-
oner på jorden og som 
åbenbarer oplevelser i 
himlen og fremtidssyner 
af de sidste tider.

Åbenbaringsbogens struktur vil blive ansku-
eliggjort såvel som fortolkningerne af dens 
billeder, myter og symboler.
Johannes Åbenbaring handler om verdens un-
dergang og om himlen der kommer til jorden, 
skabelsen af et nyt menneske, en ny himmel 
og en ny jord - Gudsriget.
Tanken om al det jordiskes afslutning har 
optaget menneskene til alle tider - også i vore 
dage hvor Johannes Åbenbaring er omfattet 
af stor interesse.

Tirsdag den  16. november  kl. 19.30 Entre 50,- Torsdag den  18. november  kl. 19.30 Entre 50,-

Johannes åBenBaring martin thYgesen

Foredrag ved  martin thygesen
Studerende i  “Et kursus i mirakler”

HVILKEN HISTORIE TROR DU PÅ:
VERDENS HISTORIEN
KULTUR HISTORIEN
ELLER MENNESKEHEDENS HISTORIE
- ELLER BARE DIN EGEN ILLUSIONSHISTORIE?

Onsdag den 24. november  kl. 19.30 Entre 100,-

gennem stilheden til det 
realiserede hJerte

Foredrag v/ Jivananda ole mandrup

”Guds sprog er stilhed, alt andet er en dårlig 
oversættelse.” Sådan (omtrent) skriver den 
persiske digter og mystiker Rumi i 1200 – 
tallet.

Foredraget er en konkret og praktisk indføring 
i bevidstheden, som vi finder i stilhed og hvor-
dan den kan lede os til det fuldt realiserede 
hjerte.

Hjertet er realiseret når hjertets intelligens  
fylder mere end sindets intelligens i vores 
liv. Denne tilstand af kærlighed muliggør, at 
vi slipper identifikationen med den lidelse i 
sindet, som binder os til destruktive følelses– 
og tankemønstre.

Mandag den 22. november kl. 19.30 Entre 50,-

Ben alex

Kan vi selv gøre noget 
for at slippe af med 
egoet og møde vores 
sande Selv?

- I den 3. dimension er der mange dramaer!
- i den 4. dimension er der mange 
”besøgende”

- I hvilken bevidsthed bevæger Jorden sig 
hen?
- Er der nye interesser på vej, og er det alt 
sammen noget der vil os det godt?
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Sanne Gryholdt Trio spiller medrivende, 
sjælfuld og romantisk americana, blues og 
ballader. Publikum bliver ført ind i en poetisk 
stemning af inderlighed og kærlighed - man 
går beriget hjem, med glæde i hjertet. Trioen 
består af garvede og erfarne musikere - San-
ne Gryholt i front som sanger, Ole Kjellerup 
på guitar/kor, Bo Monrad bas, mundharpe, 
sang/kor. 

Fredag den  26. november  kl. 19.30 Entre 50,-

sanne grYholdt trio

Tirsdag den  30. november  kl. 19.30 Entre 50,-

martin thYgesen

Foredrag ved  martin thygesen
Studerende i  “Et kursus i mirakler”

HVEM ER DU OG HVEM ER JEG?
I DEN FEMTE DIMENSION ER VI HINANDEN!

Mandag den 13. december kl. 19.30 Entre 50,-

Mandag den 16. december kl. 19.30 Fri entré

Ben alex

års- og JUleafslUtning

Fra almindelig næstekærlighed til guddomme-
lig Kærlighed.

Kom og hjælp os at afslutte et begivenheds-
rigt år - der vil være gratis  kaffe og lidt brød.

Britta 
kristensen

Vi er alle 
sammen 
lige meget 
Værd

Onsdag den 8.december kl. 19.30 Entre 100,-

Britta kristensen fortæller i foredraget ”Vi 
er alle sammen lige meget værd” om vejen til 
et lykkeligt, dybere og rigere liv. 

I vores søgen efter glæden og meningen med 
livet, skal vi ikke bevæge os opad med gud og 
universet, men hen imod os selv og hinanden.
- hen imod åbenhed, hjertevarme og lige-
værd.
Vejen til et lykkeligt liv går for os alle gennem 
følelsernes labyrint, uanset om vi vil det eller 
ej.
Hvis vi skal finde vej igennem labyrinten, 
skal det være med en forståelse af, at det vi 
møder på vores vej, er noget vi kan og skal 
lære noget af. Gør vi det, holder vejen op med 
at være så skræmmende, men bliver til et 
spændende eventyr i stedet for. 
Vores eget livs eventyr, hvor vi løser gåderne, 
og sætter os selv fri til at gå videre. For hver 
løst gåde kommer vi nærmere mere ligevær-
dig og en lys opfattelse af os selv, og vejen 
bliver lysere og bredere, jo mere erfarne vi 
bliver.
Vi har hver vores vej at gå, men vi kan følges 
og vi kan hjælpe hinanden. Faktisk kommer vi 
nemmere igennem med åbenhed og samar-
bejde om det følelsesmæssige arbejde.

Et lykkeligt liv er ikke en lyserød drøm uden 
hold i virkeligheden, men en realitet – en 
realitet, du nærmer dig i samme takt, som du 
tør tro på, at du er god nok som du er.
Indsigt i følelsesplanet er nødvendigt. 

Foredraget inspirerer til:
- En fordomsfri indsigt i dit følelsesliv
- at tage ansvar og blive centrum i dit liv
- at opprioritere det følelsesmæssige arbejde
- at snakke åbent og naturligt om dine 
følelser
- at tildele dig selv og det, du oplever, værdi 
og betydning
- at leve dit liv som det spændende eventyr, 
det vitterligt er.

Så længe vi ikke forstår, hvordan mørke og lys 
arbejder i os, er vi tilbøjelige til at lade mørket 
styre. Vi kommer til at gøre det modsatte af 
det vi egentlig ønsker.

Sunyata skrev:
Jeg er ingen! Hvem er du?
Er du -  også -  ingen?
Så er vi to!

Og hvad mente han mon med det?
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Leif Kristensen har ud-
stillet i Galleri Solvog-
nen siden 2012, sidst 
i 2020 hvor der har 
været salgsudstilling i 
Odense hele 2020.
Der er også billeder på 
Solvognens galleri på 
Langø

leif kristensen

”Det har altid været vigtigt for mig at sætte tydelige fodspor i mine billeder, og jeg håber, beskue-
ren kan fantasere videre og få sin helt egen billedoplevelse. Inspirationskilder finder jeg i naturens 
organiske former og farver, klassisk musik, arkitektur, himmelrummet, Jugendstilen, symbolik og 
Biblen”.
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anJa saalBerg
Slesvig, Tyskland.

Anja Saalberg har 
beskæftiget  sig  
med  forskellige 
teknikker. 
Ved siden af 
akrylmaleriet  
og  detaljerede 
blyantstegninger er oliemaleriet kommet mere  
i  forgrunden. 
Hendes motiver er havet og landskaberne 
omkring det samt portrætter.
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6 foredrag/arrangementer for 500,- kr. til:

navn 

_______________________________
tlf. 

__________________________
betalt d. 

 1. foredrag/arrangement

 2. foredrag/arrangement

 3. foredrag/arrangement

 4. foredrag/arrangement

 5. foredrag/arrangement

 6. foredrag/arrangement

septemBer, oktoBer
noVemBer, decemBer 2021

septemBer

Mandag 20. september kl. 19.30
Ben alex

100,-

Tirsdag 21. september kl. 19.30
ekim (studiekreds fra 2020)

50,-

Torsdag 23. september kl. 19.30
iben dam

50,-

Onsdag 29. september kl. 19.30
marianne miravet sorribes 100,-

Torsdag 30. september kl. 19.30
ekim (ny studiekreds 2021)

50,-

oktoBer

Fredag 1. oktober kl. 19.30
hjelme-lindholm duo

50,-

Tirsdag 5. oktober kl. 19.30
svend trier  

100,-

Torsdag 7. oktober kl. 19.30
christina Bjørn nilsson

100,-

Tirsdag 12. oktober kl. 19.30
lars mygind 

200,-

Tirsdag 19. oktober kl. 19.30
Victor hammer

50,-

Onsdag 20. oktober kl. 19.30
githa Ben-david

150,-

Søndag 24. oktober kl. 14.30
dVd (Johannes møllehave1984)

50,-

Mandag 25. oktober kl. 19.30
Ben alex

50,-

Tirsdag 26. oktober kl. 19.30
ekim (studiekreds fra 2020)

50,-

Onsdag 27. oktober kl. 19.30
lars muhl 

200,-

Torsdag 28. oktober kl. 19.30
ekim (ny studiekreds 2021)

50,-

Søndag 31. oktober kl. 14.30
dVd (Johannes møllehave 1988)

50,-

noVemBer

Onsdag 3. november kl. 19.30
allan muff (ekim) 

100,-

Torsdag 11. november kl. 19.30
henning r. Jensen 

100,-

Fredag 12. november kl. 19.30
the french connection (trio) 

50,-

Søndag 14. november kl. 14.30
dVd (Johannes møllehave 1994)  100,-

Tirsdag 16. november kl. 19.30
Viktor hammer

50,-

Torsdag 18. november kl. 19.30
martin thygesen (ekim)

50,-

Søndag 21. november kl. 14.30
dVd (Johannes møllehave 2007) 

50,-

Mandag 22. november kl. 19.30
Ben alex   

50,-

Tirsdag 23. november kl. 19.30
ekim (studiekreds fra 2020) 

50,-

Onsdag 24. november kl. 19.30
Jivananda ole mandrup 

100,-

Fredag 26. november kl. 19.30
sanne grYholdt trio 

50,-

Tirsdag 30. november kl. 19.30
martin thygesen (ekim)  

50,-

decemBer

Tirsdag 7. december kl. 19.30
ekim (studiekreds fra 2020) 

50,-

Onsdag 8. december kl. 19.30
Britta kristensen

100,-

Torsdag 9. december kl. 19.30
ekim (studiekreds 2021)

50,-

Søndag 12. december kl. 14.30
dVd (Johannes møllehave 2014) 

50,-

Mandag 13. december kl. 19.30
Ben alex

50,-

Torsdag 16. december kl. 19.30
års- og JUleafslUtning!

Fri 
entré
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