
Stille Timer på Klosteret
mandag den 24. april kl. 15.00 - 21.00
på Dalum Kloster

Stille Timer på Klosteret er en mulighed for at
tage en pause fra hverdagens travlhed. Nogle
timer med tid til bøn, eftertanke og stilhed for at
vende opmærksomheden imod Gud for en stund.

Under de stille timer er klosterets kirke, daglig-
stuen og parken til deltagernes rådighed.

I de stille timer er vi der sammen - uden at tale
sammen, og når vi værner om stilheden for hinan-
den, hjælper vi hinanden til at finde roen, så vi
kan lytte til Gud.

Tema:
Mellem påske og pinse

Program:
15.00 - 15.30: ankomst og kaffe i dagligstuen
kort introduktion
ca. 15.45 bibelmeditation i kirken
aftensmad
19.30: bibelmeditation i kirken
20.30: nadverandagt i kirken

Der er stilhed fra den første bibelmeditation til
efter nadverandagten.

Ledere:
Anna Maria Andersson og Kirsten Clement

Medbring:
Varm trøje eller et tæppe (kirken kan virke kølig).
Skiftesko, hvis du vil gå tur i parken.

Deltagerantal:
max 30

Pris: 75 kr.

Center for Kristen Spiritualitet
indbyder til ”Stille Timer på Klosteret”
og en kursusdag om ”Luthers spiritualitet”

Luthers Spiritualitet
retfærdiggørelse og overgivelse

mandag d. 12. juni kl. 15.30 - 21.00
i Skt. Knudssalen, Odense Domkirke.

”Kristus er altid ved vor side og inden i os., Han
kan komme os så nær, at han alene er i vore hjer-
ter, at vandre med ham er en stadig vækst i tro og
i tillid til evigt liv i Ham.”

Denne kursusdag søger at kaste lys på den opfat-
telse af tro, som levende og virkende kraft, der
var Luthers egen, og som er forudsætningen for at
forstå hans teologiske anliggende.

Vi vil undersøge, hvordan vi kan spejle Luthers
oplevelse af Jesu nærvær i vores egen spirituali-
tet. Det sker gennem læsning af centrale tekster
og gennem en udmøntning af teksternes anliggen-
de i en essentiel indre praksis af bøn og fordybel-
se.

Konkret vil vi forholde os til retfærdiggørelse
som fænomen og erfaring. Vi vil undersøge,
hvordan vi får stillet os sådan, at den grundlæg-
gende tilsigelse af syndernes forladelse kan blive
til oplevelse af glæde og frihed.

Kursusleder: Peter Ruge

Begrænset deltagerantal.

Pris, inkl. et enkelt aftensmåltid: 50 kr.



Tilmelding:

senest lørdag den 22. april til ”Stille Timer på Klosteret”
senest lørdag den 10. juni til ”Luthers Spiritualitet”

ved mail til kasserer@centerforkristenspiritualitet.dk
Hvis mail ikke er mulig, da på mobil 60 71 25 10 (helst sms).

Betaling:
sker forud

på konto 9682 – 791571
Skriv venligst dato eller arrangementets titel i beskedfeltet.
(Navn og postadresse fremgår af bankens oplysninger).

eller med MobilePay: 60 71 25 10.

Tilmeldingen er først gældende ved betalingen.

Ved afbud senest tre dage før tilbagebetales beløbet.

De fire evangelistsymboler på læsepulten i kirken på Dalum Kloster

Foreningen Center for Kristen Spiritualitet blev oprettet i juni 2014. Initiativgruppen mødtes om ønsket
om at finde et sted på Fyn, hvor der kunne holdes retræter, og det viste sig, at det var muligt at holde både
retræter og korte møder på Dalum Kloster, hvor foreningen nu afholder de fleste af sine arrangementer.

Foreningen indbyder til arrangementer med forskellige former for kristen praksis: Retræte, stille dage,
bøn, meditation, pilgrimsvandring, gudstjeneste og foredrag. Hver gang er en andagt i klosterets kirke en
del af arrangementet.

Se mere om foreningen herunder bestyrelsens sammensætning på centerforkristenspiritualitet.dk.

Foreningen udsender også et nyhedsbrev, som kan bestilles her.

www.centerforkristenspiritualitet.dk
http://eepurl.com/csUx2f

