MIchael Highburger program
Den tidligere benediktiner munk, amerikanske Michael Highburger, har i 18 år boet
i et sydindisk hindu- ashram i Tiruvannamalai i det sydlige Indien. Han besøger
Danmark, og der er mulighed for at møde ham ved en række arrangementer!

Foredrag og meditation
Tirsdag d. 14. maj kl. 18.00-20.30

helligåndskirken
Næstekærlighedens umulige grænseløshed
Foredrag ved tidligere benediktinermunk, Michael Highburger.
Highburger bor til daglig i et sydindisk kloster og er optaget af Guds
kærlighed som erfaret virkelighed. Men hvordan udlever vi selv
kristendommens fordring om at elske vores næste grænseløst?
Der vil i forlængelse af foredraget være mulighed for at deltage i en
meditation. Highburger er amerikaner og vil tale engelsk, men forstår dansk.
Der kan købes mad kl. 18.00 (pris 50 kr.).
Tilmelding leif@helligaandskirken.dk eller agh@danmission.dk
Læs mere på: www.helligaandskirken.dk eller www.danmission.dk/ikon

Yoga-workshop +
introduktion til meditation
Torsdag d. 16. maj kl. 16.30-20.30

BRORSONS KIRKE
Vær med til en aften med yoga, spisning og introduktion til meditation i
Brorsons Kirke. Aftenen kræver ingen forudsætninger med hensyn til
tidligere erfaring og er åben for alle uanset tro og tradition.
Adresse: Rantzausgade 49, 2200 Nørrebro
Læs mere på www.brorsons.dk

Danmission IKON
		
årsmøde

Gellerup kirke

Vi starter med gudstjeneste, hvorefter vi spiser frokost sammen. Herefter
vil der være nyt fra Danmission IKON og så vil Michael Highburger fortælle
Søndag den 26. maj kl. 10.00 - 16.00
			sin livshistorie. Michael troede, at han skulle leve sit liv som katolsk munk
indtil hans liv pludselig tog en uventet drejning. Under en studierejse til Indien besøgte han Sri Ramanashram i byen Tiruvannamalai i det sydlige Indien.
Michael er i dag en vigtig brobygger imellem kristendommen og en østlig
spiritualitet. I Gellerup Kirke vil han fortælle mere om sin egen vej. Vi slutter
dagen i det smukke kirkerum med mulighed for at deltage i en meditation.
Læs mere på: www.danmission.dk/ikon
Adresse: Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand

			

			

Åben uge

Mandag d. 27. maj - fredag d. 31. maj		

østen om
Tema: Fælleskab og resonans
Kom og tag del i samtaler omkring livet og troen, meditation og bibliodrama.
Denne uge er der oplæg ved Michael Highburger, men det er primært
dialog, der vil være samtaleformen.
Adresse: Østergårdsvej 14, Lee, 8850 Bjerringbro.
Kom en enkelt dag eller hele ugen. Læs mere: www.østenom.dk

