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Kære medborgere!
Hvor er vækstuniverset en skøn ting. Alt hører os til :-).
Jeg har netop været på Ådalen Retræte og er blevet
groft forkælet. Jeg læste i bogen 'Ansigt til Ansigt' af Ole
Skjerbæk Madsen og sang med på keltiske strofer
akkompagneret af Torsten Borbye Nielsen mens Øyvind
Borgsø forsøgte at få mig i kontakt med min krop.
I vækstuniverset kalder vi disse givende kontaktpunkter
for Sløjfer. Dem er der godt nok mange af. Jeg har lige
nævnt fire - det er godt at lade dem fylde fremfor
rutinemæssige
katastrofeberetninger
fra
nyhedsmedierne. Sløjf ikke sløjferne!
På gensyn
Peder Poulsen

En gigantsløjfe - Andelsbyen.net
Der sker hele tiden fortætninger i Vækstuniverset. Tiden er nu kommet til at tage imod
den større miljøsløjfe kaldet Andelsbyen.net. Andelsbyen udgør en fortættet del af
vækstuniverset og bygger på samme struktur og værdisæt. Der er kick-off dag lørdag d.
22. marts 2014 i Aarhus på Folkestedet kl. 09-18. Se mere på http://kortlink.dk/dfhc.
Velkommen til at komme og være med til at forme Andelsbyen. Johnny orkestrerer.

BorgerFesten 2014 - Fire begivenheder i én
Fire i én: Torvedage - Fødselsdagsreception - BorgerFest –
Samvirkeuge,
De af os, som overlever vinteren, er inviteret til at fejre livet og
forårets komme ved BorgerFesten, som i år afholdes lørdag d. 31.
maj 2014 kl 15-25 på Sjørupgaard ved Nimtofte. Se indbydelsen til
BorgerFesten her. Der bliver nok det twist i år, at vi vil gøre mere
ud af præsentationen af indholdet i Andelsbyen. Så glæd dig til at
stifte bekendtskab med kunst, andelsbryggelauget, lyttekorpset,
projekt Åndelig Medvandring, mandekurser, vejledere i rigt mål og
mange andre ting fra borgere, som vil byde ind i fællesskabet. Kom
selv med det, du er optaget af og gerne vil dele.

Velkommen til fødselsdagsreception
Jo, det er ganske vist. Længe har jeg glædet mig og nu sker det. Jeg går til april ind i visdommens årtier og
fylder 60. Det vil jeg fejre ved at invitere til fødselsdagsreception d. 31. maj 2014 fra kl. 14.30 på
Sjørupgaard (den glider så umærkeligt over i BorgerFesten). Jeg vil blive glad for at se jer alle, venner og
fjender, denne dag.

Torvedage
Forud for BorgerFesten holder vi fredag aften og lørdag formiddag Torvedage. De er åbne
for alle. Fokus er på samvær og samvirke i vækstuniverset i almindelighed og
Andelsbyen.net i særdeleshed. Programmet udvikles løbende og du kan orientere dig på

Andelsbyen.net i særdeleshed. Programmet udvikles løbende og du kan orientere dig på
opslaget på www.bevidsteborgere.dk her.

Præsentation af vejleder Inge Merete Gross
Inge Merete Gross er Psykoterapeut og Præst og har en Master i
Sjælesorg. Hun har praksis både i Jylland og i København
og arbejder især med personlig udvikling og åndelig vækst
igennem samtaler og retræter, som henvender sig til alle uanset
tro. Et dugfriskt pilotprojekt er netop blevet 'søsat' i Hanstholm
Fyr ved Vesterhavet, og hun er topaktuel med sin nye bog:
Træd nye spor - med Gud som coach. Desuden fungerer hun som
ulønnet hjælpepræst ved Natkirken på Strøget og i Kirken på
Christiana. Inge Merete Gross er uddannet fra bl.a. Københavns
og Århus Universiteter, Modum Bad, Norge, og Loyola Hall,
England.
Læs mere på www.imgross.dk.
Læs et vidnesbyrd fra Hanstholm Fyr: Fyrets eneste nabo er en lille, meget smuk kirke med et dejligt
kirkerum med rig mulighed for fordybelse og indre ro. På altertavlen står der . . . læs hele Karins beretning
her.

Hjælp til din hjemmeside
Hermed en servicemeddelelse. Karol, som laver BB hjemmesiden og dette nyhedsbrev, tilbyder sin hjælp til
at lave din hjemmeside. Da jeg i sin tid var gået i stå med BB hjemmesiden hjalp Karol mig. Det var guld
værd - og til en meget overkommelig pris, hvori der også var inkluderet vedligehold, så jeg ikke stod med
det alene. Så hvis du ønsker at lave, opdatere eller udvikle din hjemmeside, så spørg ham:
karolhlava@yahoo.com. Han har senere lavet hjemmesiden www.retraete.dk, www.farmen.info og virker på
siden for åndelige vejledere i Europa og flere andre. Lige nu er han i gang med siden
www.aandeligmedvandring.dk. Bare et hint her fra Peder Poulsen!

Kalender
Nyt Mønsterbryderkursus begynder d. 3. marts – du kan lige akkurat nå det. Der er 3 ledige pladser.
Se opslag på www.bevidsteborgere.dk til relevante kurser, nærværende samtalepartnere og givende
praksisgrupper.
www.bevidsteborgere.dk er en elektronisk opslagstavle, hvor alle kan byde ind og tage fra på tilbud, som
fremmer menneskelig og åndelig vækst i kursus-, samtale- og praksisgruppeformat
www.bevidsteborgere.dk | skriv til os |

