Pilgrimsfællesskab i Nordjylland indbyder til:

Pilgrimslørdag den 5. februar 2011 i Vor Frue Kirke, Aalborg

KELTISK SPIRITUALITET
v/ pilgrimspræst fra Viborg, Elizabeth Knox-Seith

KONTEMPLATIV (= stille/ordløs) BØN
Oplæg: Filmen ”Invitation fra Gud” om Thomas Keating
Kære venner,
Alle interesserede – bl.a. de, der ikke nåede med til weekenden på Egholm i september – indbydes til en
lang lørdag i Vor Frue kirke og konfirmandstue i Aalborg.
Emnet er keltisk spiritualitet og kontemplativ (stille) bøn. Vi ved, at vores del af landet meget tidligt
havde besøg af rejsende munke – pilgrimme – fra det keltiske område, som forkyndte evangeliet for jyder.
Stadig flere finder i nyere tid inspiration i den spiritualitet, vi kan møde bl.a. på Iona og Lindisfarne.
Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith vil dele sin store viden om keltisk spiritualitet med os. Hun har for
nylig oversat Ray Simpsons bog ”Du er min ø i havet” – Keltiske bønner fra Lindisfarne. Af samme forfatter er også udkommet: Keltiske spor – Inspiration og udfordring til vores tid. (begge på forlaget Boedal).
Et væsentligt træk i keltisk spiritualitet er det stille samvær med Gud – bønnen. Dette aspekt vil blive
belyst gennem filmen ”Invitation fra Gud”, instrueret af Marie Louise Lefèvre, om den 84-årige munk
Thomas Keating og hans bønspraksis.
Fra DVD-ens omslag citeres: ”Mange mennesker er i disse år åndeligt søgende og ved ikke, at der i
kristendommen findes en spirituel tradition. Det er målet med denne film at dække et behov for en seriøs
indføring i kristen spiritualitet”.
(NB: Thomas Keating er amerikaner, og filmens tale er (smukt og letforståeligt) engelsk. Der er danske
undertekster, så alle vil kunne følge med! Filmen, der varer 30 min., formidler i øvrigt på en utrolig smuk
måde klosterets stilhed og naturens skønhed.)
Læs mere på www.pilgrim-nordjylland.dk

Program:
Sted: Konfirmandstuen, Niels Ebbesensgade 2C / Andagter i Vor Frue Kirke, Aalborg.
Kl. 9.00
Kl. 9.30
Kl 9.40
Kl. 11.00
Kl. 11.45
Kl. 12.30
Kl. 13.30

Kl. 15.30
Kl. 16.00

Døren er åben, og der er kaffe på kanden
Velkomst og morgensang v. Lars Møller Jensen
”Gamle rødder – nye skud. Keltiske spor i moderne tid.” Om keltisk spiritualitet
v. Elizabeth Knox- Seith. Oplæg / Samtale
Keltiske sange. Musik v. Kirsten Hansen
Keltisk andagt i kirken v. Elizabeth Knox-Seith
Frokost
Kontemplativ (centrerende) bøn
Introduktion / Film: ”Invitation fra Gud” om Thomas Keating og hans bønspraksis / Indføring
til kontemplativ (centrerende) bøn v. Peter Grarup.
Vesper i kirken v. Karen-Marie Holst Jannerup
Afslutning m. kaffe i konfirmandstuen

Pris: 200 kr., som betales på stedet.
Tilmelding: Senest fredag den 21. januar. Deltagerantal max. 40.
NB: Der er allerede tilmeldt 18, så hvis du gerne vil med, er det klogt ikke at vente for længe.
Hvis du er uheldig, og der ikke er flere pladser, vil du få direkte besked senest den 25. januar.
Hvis du ikke hører noget, kan du roligt møde op den 5. februar!
Du kan tilmelde dig fra hjemmesidens forside: www.pilgrim-nordjylland.dk
Eller Peter Grarup, tlf. 25 39 18 53.
Hjertelig velkommen!
Fred og alt godt!
Nina K. Jensen og Lars M. Jensen, Karen-Marie Holst Jannerup, Peter og Gunhild Grarup.

