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Miriam Florez er konstitueret stiftspræst
for åndeligt søgende i Ribe Stift.

Miriam Florez er sognepræst, psykoterapeut og
underviser i drømme.
Miriam er uddannet psykoterapeut fra
Vedfeltinstituttet og har ved siden af sit virke
som sognepræst på Fanø og psykoterapeut,
undervist i drømme, bl.a. på Folkeuniversitetet
i Esbjerg og Ålborg. Desuden har hun en
retrætelederuddannelse.

Praktiske oplysninger
Forpligtende tilmelding skal ske til kordegnen ved
Treenighedskirken med navn og adresse,
kordegn@treenighedskirken.dk tlf. 75 12 93 73
Deltagerpris: 600,- kr. (inkl. frokost og middag)
Beløbet skal indbetales ved tilmeldingen på
konto: 7701-0000447720 med fulde navn og
ordet ”SP2017”.
Beløbet tilbagetales ikke ved afmelding.
Mulighed for overnatning:
Der ligger et både godt og smukt vandrehjem i nærheden
på Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg.
Læs mere på www.esbjerg-danhostel.dk og bestil i god
tid overnatningen med morgenmad.
Dette er for egen regning.

indbyder til
inspirationsdage

Spirituel praksis
- Vejen indad Fredag den 21.- lørdag den 22. april 2017
Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg
Medvirkende:

Ben Alex

Moderne mystikker, ”eksil-kristen” og forfatter

Elizabeth Knox-Seith

Pilgrimspræst, retræteleder og kultursociolog

Miriam Florez

Konst. stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift
Dagene åbner døre til en spirituel hverdagspraksis i mødet med
nogle af tidens åndelige strømninger, repræsenteret af erfarne
mennesker på dette område. Der veksles mellem oplæg, samtaler og
praksis med meditative øvelser og stilhed.

Program for fredag, den 21. april 2017
kl. 14.00

Ben Alex, forfatter, læst teologi og litteratur i
Århus og USA, tidligere højskolelærer. Han
opfatter sig selv som ”eksilkristen” og bevæger
sit frit i ny-spiritualiteten. Ben Alex er bl.a.
inspireret af mystikeren Meister Eckhart
(1260 – 1328) og Søren Kierkegaard.

kl. 14.30

Ankomst i kirken. Stilhed med meditativt
musik.
Velkomst og meditation i kirken v/ Jette Dahl
Oplæg og introduktion v/ Ben Alex

kl. 15.30

Kaffe/the

kl. 16.00

Meditation i praksis med efterfølgende
samtaler i grupper og i plenum v/ Ben Alex

kl. 18.00

Aftensmad med efterfølgende kaffe/the

Elizabeth Knox-Seith, pilgrimspræst,

kl. 19.30

Koncert med Jacob Harsbo og Boris Søborg

kl. 20.30 -21

Aftenmeditation ved Ingrid Lisby Schmidt

retræteleder og kultursociolog. Hun har i
mange år arbejdet med retræte, meditation
og åndelig praksis i en kirkelig, økumenisk
kontekst.

Program for lørdag, den 22. april 2017
kl. 9.00

Morgenmeditation v/ Miriam Florez

kl. 9.30

Oplæg v/Elizabeth Knox-Seith

Kl. 10.30

Frugt og vand pause

kl. 10.55
kl. 12.30

Meditation i praksis med efterfølgende
samtaler i grupper og i plenum v/ Elisabeth
Knox-Seith
Frokost med kaffe/the

kl. 13.30

Refleksion og opsamling v/Miriam Florez

kl. 14.00

Meditation over emnet ”Vejen indad”
v/Miriam Florez
Farvel og på gensyn!

kl. 14.45

Han har udgivet bøger om den erkendelsesvej, han selv har erfaringer med:
at blive bevidst om den indre verden bag den ydre. I 2016 udgav han
bogen: ”Vejen indad” (Boedals Forlag).

Elizabeth har bl.a. udgivet bogen
"Pilgrimsspor" (forlaget Univers, 2007) og har oversat en række bønner og
liturgier fra keltisk tradition, herunder "Du er min Ø i havet" (forlaget
Boedal, 2010). I centrum står hendes store erfaring med keltisk
spiritualitet. Hun er ansat som pilgrimspræst tilknyttet Maribo Domkirke
og medstifter af det nye Pilgrimshus i Maribo, som åbnede i maj 2016.
KoncertK

Jacob Harsbo, guitar og Boris Søborg
Jensen, sang, er begge uddannede på
Vestjydsk Musikkonservatorium. De har
spillet sammen primært indenfor klassisk
musik, men i denne koncert har de fundet de
gamle Sebastian sange frem. Både melodier
og tekster vil vi kunne nikke genkendende
til.

