
 

  

 

 

 

 

 

Kristuskransen – en indbydelse til dig, 

som er menighedsrådsmedlem!  

Dalum Kloster torsdag d. 18. maj kl. 19.00-21.00 

”Center for Kristen Spiritualitet” inviterer 

til en aften på Dalum Kloster om Kristuskransen. 

 

”Center For Kristen Spiritualitet” – CKS har nu eksisteret siden 2010*. Vi er i udgangspunktet forankret 
i Folkekirken, men er åbne for alle, der vil være med. 
Der har været afholdt mange forskelligartede arrangementer og deltagerantallet har vist, at der er brug 
for dette sted, hvor man kan mødes på tværs af sognegrænser for at afprøve nye og gamle kristne 
praksisformer. 

Vi vil gerne give menighedsrådene rundt omkring på Fyn mulighed for at komme og se, 
hvad ”Center For Kristen Spiritualitet” er og indbyder derfor Menighedsrådene til at komme d.18.maj, 
enten som enkeltpersoner, eller som gruppe. 
 

Om temaet 
Kristuskransen er en bedekrans i luthersk tradition, udformet af den svenske biskop Martin Lönnebo. 
Den kan bruges på mange måder, som en hjælp til at bede og finde sammenhæng mellem Bibelens 
fortællinger og eget liv. 
Kransen kan bruges af børn, unge og voksne. 

Vi vil fortælle om kransen og perlernes betydning og i den lille klosterkirke viser vi i praksis, hvordan 
kransen kan bruges til andagt. Vi byder også på kaffe, te og en lille rundgang på klosteret, hvor 
Skt. Hedvig søstrene stadig har deres liv. 

Pris kr. 50,- 
Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden www.CenterForKristenSpiritualitet.dk senest 15.maj. 
Max. deltagerantal: 35.  - Hvis pladsen tillader det, er arrangementet åbent for andre interesserede.  

 

Med venlig hilsen 

Anne Reiter, Domprovst i Maribo og formand for CKS         Mette Flensted, musiker og bestyrelsesmedlem 

 

  

  

  
Center For Kristen Spiritualitet 

  

www.CenterForKristenSpiritualitet.dk   

*CKS blev oprettet i 2010 som en fynsk forening, hvis formål er at fremme kristen spiritualitet i dens 
mangfoldighed og give inspiration til menneskers åndelige liv gennem retræter, andagter, pilgrimsvandringer, 
kurser, foredrag, udgivelser m.v. Bestyrelsen består af præster i Folkekirken og lægfolk. 
- se mere på hjemmesiden www.CenterForKristenSpiritualitet.dk 


