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INVIGNINGSVÄGEN

Hensigten med sommerens samling er at
skabe en forståelse for den dybere mystik
indenfor esoterisk kristendom, at få undervisning, at deltage i tjenester og nyde fællesskabet med ligesindede i smukke omgivelser.

DET PRAKTISKE
Sommercampen indeholder bl.a. følgende emner:
1.

”Jesus the human, Christ the Divine”. Bp Richard Bayly, England

2.

Samarbejdet med de indre verdener og opbygning
af det eteriske tempel. Bp Bertil Mebius-Schröder

3.

Maria evangelium. Diakon Gienger Møller

For dem der ønsker det, vil der være mulighed for – udover Alterets
Sakramente – at modtage Dåbens, Konfirmationens og Helbredelsens
Sakramente. Det vil også være muligt at få smykker, krystaller og andre ting
velsignet.

Tid:

Mandag 15/6 til torsdag 18/6 2020.
Opholdet begynder mandag med eftermiddagskaffe og
afsluttes torsdag efter gudstjenesten.

Sted:

Midt i naturskønne omgivelser med udsigt over Jægerspris
Bugt i Isefjorden finder du Nyvangsgården med nogle hundrede meter til hav og bad. Afstand er ca. 50 km fra
København.

Pris:

2000.- / person. Depositum refunderes ikke efter 1. Juni
2020. Restbeløb indbetales senest 8 juni 2020.
Tilmelding er gældende ved indbetaling af depositum på
1000 Dkr. Børn 0-5 år gratis.
Beløbet inkluderer undervisning, morgenmad, vegetarfrokost og aftensmad såvel som logi.
Opholdet foregår på Nyvangsgaarden tæt på Jægerspris i
smukke og rolige omgivelser.

Indkvartering:

Der er få enkeltværelser, hør nærmere herom.
Begrænset antal pladser. Da vi forventer stor interesse
for sommercampen, bedes du tilmelde dig hurtigst muligt
for at sikre dig en plads.

Tilmelding:

Jette Christensen
Mail: jettedortea@hotmail.com

Betaling:

Nordea, Reg. 1329 Konto 6899620001.
Mærk din betaling med: Sommercamp 2020.

