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LINK TIL HJEMMESIDEN:       Velkommen til Teosofisk Forening København – 

 

Billetter til Online foredrag/kurser skal købes på hjemmesiden. 

Bemærk at linket til online foredrag og kurser findes på den mail, som 
indeholder Ordren. 
Enkelte fysiske foredrag og kurser kræver også billet, markeret med Bestil 
billet 

 

 
 

Fredag d. 3. februar 2023 kl. 16.30-18.30 
DROP IN, TEMA: VANDRELYST – NATUREN, DEN 
STORE HEALER 
Oplæg ved Katja Mørkeberg 
 
Katja vil fortælle blandt andet om sine vandreture 
både på Caminoen i Spanien og rundt om i Danmark. 
Der er ½ times oplæg. Derefter gruppearbejde og 
opsamling i plenum. 
 
Bare mød op, DET ER GRATIS og alle er velkomne. 
 
Drop In er uhøjtidelige arrangementer, der ikke kræver 
forhåndsviden eller kendskab til emnet, blot interesse i at få ny 
viden og møde andre mennesker.  
 

 

 
 

Søndag d. 5. februar kl. 19.00 
FULDMÅNEMEDITATION I VANDBÆRERENS TEGN 

Eksakt fuldmånetidspunkt er søndag d.5. februar kl. 
19.26 
 
Månedens sædtanke: Jeg er livets vand, som udgydes 
for tørstende mennesker 

Gratis adgang.  
Meditationen er guidet, så alle kan deltage. 
Bemærk at døren lukkes præcist. 
 
 

https://www.teosofiskforening.dk/
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Mandag d. 6. februar kl. 10.15 – 16.45 
ENOKS HEMMELIGHEDER – UNIVERSETS NØGLER, 
studiekreds ved Kim Pedersen (350/400 kr.) 
 
Vi fortsætter med at lade os inspirere af Hurtaks bog 
om Enoks universelle nøgler og hemmeligheder. Vi vil 
reflektere over stjernebillederne, f.eks. Nordstjernen, 
Orion, Store Bjørn, Sirius, Plejaderne og de tolv tegn i 
dyrekredsen. Vi kommer også rundt om de mange 
hierarkier og deres ledere. 
 
Betal ved indgangen. 
 

 

 
 

Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19.00 – ca. 21.30 
DIT SELVHELBREDENDE SIND 
Foredrag ved Mette Louise Holland (90/120 kr.) 
 
Ved årsskiftet 2012-2013 stødte Mette Louise Holland 
tilfældigt på forståelsen om, hvordan vores sind er 
designet. Hun opdagede, hvordan mental sundhed er 
noget, alle er født med, som altid er iboende, og som 
aldrig kan gå i stykker eller forsvinde. 
 
Betal ved indgangen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Lørdag d. 11. februar kl. 9.30-16.00 
Online ESOTERISK ASTROLOGI jvf. ALICE BAILEY 
modul 11 ved Lene Pape (450/550 kr.) 
 
 
Søndag d. 12. februar kl. 10.00-16.00 
Fysisk ESOTERISK ASTROLOGI jvf. ALICE BAILEY 
modul 11 ved Lene Pape (450/550 kr.) 
 
 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Enok.jpg
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Studiekreds med uddrag fra bogen ”Esoterisk 
astrologi” 

Krebsen 

Vi begynder forårets arbejde med krebsen: ”Den ene af 
Zodiakkens to porte.” I dette tegn ligger hele gåden om 
genfødslens lov gemt iflg. Bailey. Gennem krebsen 
føres vi til forståelsen af transfigurationens lys, der 
opleves i det modstående tegn, stenbukken og ser den 
måde, som det indre lys udvikler og manifesterer sig på 
i det ydre. Sjælslyset åbenbarer sig i Krebsen som: 
”Lyset i formen”. 

Nye deltagere er velkomne. 
 
Bestil billet 
 

 

 
 

Tirsdag d. 14. februar 2023 kl. 19.00 – ca. 21.30 
MARIA MAGDALENES HOROSKOP 
 Foredrag ved Holger Stavnsbjerg (90/120 kr.) 
 
 
Ved udgivelsen af ”Astrologi og Kærlighed” i februar 
2020 blev Holger Stavnsbjerg kontaktet af Maria 
Magdalene, som gav ham sine astrologiske data. Hun 
spurgte, om Holger Stavnsbjerg ville lægge hendes 
horoskop foruden hendes og Jesus relationshoroskop, 
som er beskrevet i hans nye bog: ”Maria Magdalenes 
Horoskop.” Denne udgave udkommer medio februar 
2023. 
 
Betal ved indgangen. 
 
 
 



  side 4/5 

 FEBRUAR 2023 

Mini Program FEBRUAR 2023 opdateret 28JAN2023 

 
 

 

Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.00 – ca. 21.30 
Online: TARMENS TRIVSEL – DIN TRIVSEL #1 
Foredrag ved Charlotte Bech (90/120 kr.) 
 
Læge Charlotte Beck vil denne aften gå vi i dybden 
med, hvordan vi får en bedre tarmflora–og dermed kan 
få vores madglæde, livsglæde og livsenergi tilbage. Her 
får du tips til håndtering af dårlig fordøjelse, 
oppustethed, fødevareintolerance, forstoppelse, 
træthed, og overvægt – fordi alt sammen kan skyldes 
en dårlig tarmflora, eller mikrobiota. 
 
Så kom med og bliv varm på din tarm! Der vil være 
masser af muligheder for at stille spørgsmål på 
chatten. 
 
Bestil billet 
 
 

 

 
 

Lørdag og Søndag d.25-26. februar kl. 10-16 
DEVAER OG ENGLE I NATUR OG UNIVERS 
Workshop ved Eskild Tjalve (1300/1500 KR.) 
 
 
Vi vil tilbringe 2 dage med de smukke lysvæsner, 
devaer og engle, i alle størrelser. Lige fra de mindste på 
få millimeter til de ubeskriveligt store Entiteter. Vi 
møder dem gennem vores indre sanser, så vi starter 
med øvelser og meditationer, der vedrører både 
naturen og universet. 
 
 
 
 
Bestil billet 
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Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00 – ca. 21.30 
NÅR SMERTEN VÆKKER ÅNDEN 
Foredrag ved Charlotte Fruergaard (90/120 kr.) 
 
Charlotte Fruergaard holder et inspirerende, 
underholdende og dybt foredrag om hendes 
frigørende metode “Release System – de 8 trin” – også 
kaldet “Kærlighedens Termostat”. Der vil være en live 
demonstration med en frivillig. Aftenen kan 
transformere dit forhold til kærligheden. Et foredrag 
om hvordan dine dybeste sår i kærlighed kan være 
dørtrinnet til spirituel opvågning. 
 
Betal ved indgangen. 
 

 


