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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) 
 

 

 
JANUAR 2022 

 

 

 
 

Online foredrag: KRYDRET TEOSOFI, 1- INTRODUKTION 
TIL TEOSOFIEN 
Foredrag ved Karsten Westeraa (90/120 kr.) 
Tirsdag d. 4. januar 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Krydret Teosofi: En foredragsrække med Kim Pedersen 
og Kasper Westeraa hvor de vigtigste områder af 
Teosofien belyses, krydret med udpluk fra andre 
retninger af åndsvidenskab. 
Foredragsrækken er Online over 12 tirsdage i 2022, den 
første tirsdag i hver måned. Der er plads til forklarende 
spørgsmål undervejs i foredragene. 
1- Introduktion til Teosofien 

Programmet for hele foredragsrækken kan hentes her 
 

 

 

You Tube aften i Teosofisk Forening: FORHISTORISKE 
TEKNOLOGIER OG LIGHEDER I DEN GAMLE VERDEN 
ved Patrick Johansen (50/50 kr.) 
Tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Hvordan kan det være, at der findes ligheder imellem de 
gamle ægyptiske, aztekiske og indiske riger, når det 
kommer til templer, bygningsværker, artifacts, 
skulpturer og symboler? 
Videoer præsenteres på engelsk med engelske 
undertekster, mens der undervejs kommenteres på 
dansk. 

https://www.teosofiskforening.dk/
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Krydret-teosofi-foredragsraekke-2022_v1.docx
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4. DAG – ONLINE kursus i ESOTERISK ASTROLOGI  
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
Lørdag den 15. januar kl 10.00 – 16.00 
 
4.dag. Fokus på VANDBÆREREN 
Vandbærerens stjernebillede har i vor tid den største 
betydning for vort solsystem og har i stor udstrækning 
ansvaret for de forandringer, der nu finder sted på vor 
planet. Vandbæreren er i særlig grad et tegn for 
konstant bevægelse, der fører frem til 
forståelsen/erkendelse af cyklernes betydning. Aktion og 
reaktion er loven, der arbejdes med. 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 

 
 

 

 

4. DAG – FYSISK kursus i ESOTERISK ASTROLOGI  
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
Søndag den 16. januar kl 10.00 – 16.00 
 
4.dag. Fokus på VANDBÆREREN 
Vandbærerens stjernebillede har i vor tid den største 
betydning for vort solsystem og har i stor udstrækning 
ansvaret for de forandringer, der nu finder sted på vor 
planet. Vandbæreren er i særlig grad et tegn for 
konstant bevægelse, der fører frem til 
forståelsen/erkendelse af cyklernes betydning. Aktion og 
reaktion er loven, der arbejdes med. 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 
Bestil billet! 
 
 

 

 

FULDMÅNEMEDITATION I STENBUKKENS TEGN, ID: 
220117 
Mandag 17. januar 2022 kl. 12.00 
 
Eksakt fuldmånetidspunkt er tirsdag den 18. januar kl. 
00.51. 
Månedens sædtanke: Hensunket er jeg i overjordisk lys 
og vender dog dette lys ryggen. 

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

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.01.15_Lene-Pape-Vandbaerer.png
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.01.15_Lene-Pape-Vandbaerer.png
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2020/04/images-1-e1606142708164.jpg
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PROVOKERENDE TEOSOFI, KVINDEKAMP OG 
VEGETARISME 
Foredrag ved Daniel Henschen (80/120 kr.) 
Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19:00 – ca. 21:30 

I 1893 blev den første teosofiske loge grundlagt i 
Danmark. Historikeren Daniel Henschen fortæller den 
oversete historie om, hvordan teosofferne ikke bare 
vendte op og ned på det religiøse landskab men også tog 
del i de sociale kampe. 

 

 

 

 

 
SHAMANISME I DIN TRAVLE HVERDAG? 
Foredrag ved Bente Græbert-Tiede (80/120 kr.) 
Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19.00 – 21.30 

Med fokus på aftenens tema bevæger vi os ind i en 
tradition fuld af begreber, ritualer og ceremonier –  som 
medicinhjulet, de tre verdner, kraftdyr, trommerejse, 
svedhytte, soldans og vision Quest. Vi slutter af med en 
trommerejse (meditation), hvor fokus er kraftdyr, 
healing og lysarbejde. 

  

  

 

 

1. del af Online kursus: AKTIVERING AF DIT 
ENERGIGITTER OG FRIHEDSSPIRALERNE 
ved Birgitte Saviéra (1000/1250 kr. for 5 gange) 
Torsdag d. 27. januar 2022 kl. 19-21:30. 

Online kursus torsdage kl. 19-21:30.over 5 gange. 
Torsdage d. 27.1, 24.2, 31.3, 28.4 og 19.5 2022 

Et længerevarende forløb i den nye energi for dig, som 
ønsker at fremme og forstærke din egen udvikling ved at 
arbejde mere dybtgående med dig selv. Du får en større 
forståelse af den nye energi, samtidig med at du 
integrerer den. Der arbejdes med energigitter og 
frihedsspiraler. 
NB! Der er mulighed for at deltage og betale Dag 1 alene. 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/11/2022.01.18.Daniel-Henschen-scaled.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.01.25-Bente-G.png
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/07/202109.27-Birgitte-Saviera-illustration.png


 Teosofisk Forening København side 4/9 

 Januar – Februar 2022 

Mini Program januar-februar 2022_v3 

 

FEBRUAR 2022 
 

 

 

 

 

Online foredrag: KRYDRET TEOSOFI, 2 – DET ÆTERISKE 
LEGEME OG CHAKRAERNE 
ved kim Pedersen (90/120 kr.) 
Tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Krydret Teosofi: En foredragsrække med Kim Pedersen 
og Kasper Westeraa hvor de vigtigste områder af 
Teosofien belyses, krydret med udpluk fra andre 
retninger af åndsvidenskab. 
Foredragsrækken er Online over 12 tirsdage i 2022, den 
første tirsdag i hver måned. Der er plads til forklarende 
spørgsmål undervejs i foredragene. 

2 – Det æteriske legeme – og chakraerne 
 
Programmet for hele foredragsrækken kan hentes her 
 

  

 

 

Online Astrologikursus, Modul 3 #1. PLANETER I TEGN 
OG HUS 
 ved Catrine Håkansson (1200/1400 kr. for 4 onsdage) 
Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 17.00 – 20.00 

Modul 3 består af 4 onsdage: den 2.02, 16.02, 2.03 og 
23.03. 
På modul 3 vil du lære om Chiron, som viser et sår, vi har 
fået i barndommen, og som senere kan bruges til at 
heale andre. Vi skal også se på inspirationens og 
intuitionens planeter, de to yderplaneter Uranus og 
Neptun. Derudover vil der være fokus på emnet 
aspekter, de farvede ”telefonlinjer” mellem planeterne 
for at undersøge, hvad de “taler” om. 

#1: Chiron i tegn og hus 

NB. Max. 20 deltagere 

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Krydret-teosofi-foredragsraekke-2022_v1.docx
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kim_Straalende-Astrologi-204x300-1.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.02-Catrine-Haakansson-illustration.png
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DISCIPELSKAB I DEN NYE TIDSALDER – BIND II,  
3. weekend 
Kursusforløb ved Kim Pedersen (1350/1550 kr.) 

Lørdag d.5. feb. og søndag d. 6. februar 2022 kl. 10.00-

17.00 
+ Online opfølgning mandag aften den 11. april kl. 18.30 
– 21.30 

ÅND OG UNIVERSEL INDSIGT 
2-årigt studieforløb fordelt over 6 weekender. Vi 
studerer bogen ”Discipelskab i den Nye Tidsalder” bind 
II, en afhandling om discipelskab samt arbejdsteknikker. 
Mesteren Djwhal Khul videregiver de 
undervisningsmetoder, processer og måder, der vil 
kendetegne Vandbærerens tidsalder. 

 Nye deltagere er velkomne. 
Bestil billet! 

 

 

 
 

AF LYS ER DU KOMMET…  
Foredrag ved Mogens Barslund (80/120 kr.) 
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.00 – 21.30 

En kunstterapeutisk healingsaften. Lys er, i en 
psykologisk kontekst, en metafor for kontakt med højere 
vibrationsfrekvenser. Gennem oplæg, en meditativ 
indstilling og en enkel tegneøvelse inviteres vi til møde 
med lyset – i den form, det ønsker at komme os i møde. 
 

 

 

5. DAG – Online kursus i ESOTERISK ASTROLOGI 
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
Lørdag den 12. februar kl 10.00 – 16.00 

5. dag. Fokus på STENBUKKEN 
Vi er nu nået til det mest mysterieøse tegn i hele 
Zodiakken. Her ser vi målbevidst ærgerrighed sejre både 
fysisk og åndeligt. Materiens tiltrækning og inkarnations 
viljen til fuld erfaring forvandles til åndelig stræben og 
åndens sejr over formen. Vi vil møde mysteriet om 
Krokodille Hierarkiet og Enhjørningens sejr. Stenbukken 
er tegnet, der vogter selve sjælens hemmelighed. 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden. 

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2020/12/Discipelskab-Bind-II-e1620144609401.png
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/06/2021.09.05-Mogens-Barslund-Illustration-1-rotated-e1624742068913.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.12.stenbuk.jpg
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5. DAG – Fysisk kursus i ESOTERISK ASTROLOGI 
ved Lene Pape (450/550 kr.) 
Søndag den 13. februar kl 10.00 – 16.00 
5. dag. Fokus på STENBUKKEN 
Vi er nu nået til det mest mysterieøse tegn i hele 
Zodiakken. Her ser vi målbevidst ærgerrighed sejre 
både fysisk og åndeligt. Materiens tiltrækning og 
inkarnations viljen til fuld erfaring forvandles til åndelig 
stræben og åndens sejr over formen. Vi vil møde 
mysteriet om Krokodille Hierarkiet og Enhjørningens 
sejr. Stenbukken er tegnet, der vogter selve sjælens 
hemmelighed. 
Alle kan deltage – der kræves ingen astrologisk viden 

Bestil billet! 
 
 

 

 

ENOKS HEMMELIGHEDER – UNIVERSETS NØGLER, 
studiekreds ved Kim Pedersen (350/400 kr.) 
Mandag den 14. februar 2022 kl. 10.15 – 16.45 

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. 

   

 

 

 

 

 

AT LEVE ALENE OG LEVE I PARFORHOLD 
Foredrag ved Ole Therkelsen (80/120 kr.) 
Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19.00 – 21.30 

Alternative samlivs- og familieformer vokser frem. 
Frivilligt eller ufrivilligt lever mange som singler. I 
menneskene foregår der en udvikling mod større 
selvstændighed, hvor forskellen på kvinder og mænd 
bliver mindre og mindre. 

  

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.12.stenbuk.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/Enok.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2020/10/Ole-Therkelsen-portr%C3%A6t-e1606139385747.jpg
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FULDMÅNEMEDITATION I VANDBÆRERENS TEGN 
Onsdag 16. februar 2022 kl. 12.00 

Eksakt fuldmånetidspunkt er onsdag 16. februar kl. 
17.59. 
Månedens sædtanke:  Jeg er livets vand, der udgydes for 
tørstende mennesker. 

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

  

 

 

 
 

Online Astrologikursus (lukket gruppe), Modul 3 #2. 
PLANETER I TEGN OG HUS 
 ved Catrine Håkansson 
Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 17 .00 – 20.00 
 

Aspekter 

 

 

MENNESKETS SKABENDE BEVIDSTHED 
Kursus ved Eskild Tjalve 1300/1500 kr.) 
Lørdag d. 19. februar kl. 10:00 – kl. 17:00 og 
Søndag d. 20. februar kl. 9:00 – kl. 16:00 

Vi har brug for skaberkraften i menneskets kollektive 
bevidsthed, når vi som samfund og som individ skal 
komme videre efter Corona krisen. Det nye samfund må 
baseres på værdier som fællesskab, samhørighed, 
visdom og kærlighed til alt liv. 
Vi vil på kurset arbejde med forskellige måder at 
manifestere dette på. 

 Bestil billet 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/Spring_2018/foto_Vandb%C3%A6reren.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.02-Catrine-Haakansson-illustration.png
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/11/2022.02.19-Eskild-Tjalve-illustration-OeRN-HVID-scaled.jpg
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KLANGKONCERT 
ved Susan Haugen (80/120 kr.) 
Tirsdag den 22. Februar kl. 19.00 – ca. 21.30 

En invitation ind i klangskålenes univers, hvor du lytter til 
skålenes vibrationer og toner, som healer dig og får dine 
celler til at danse i balance. 

  

 

 

 

 

2. del af Online kursus: AKTIVERING AF DIT 
ENERGIGITTER OG FRIHEDSSPIRALERNE 
ved Birgitte Saviéra 
Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00-21.30 

Online kursus torsdage kl. 19-21:30.over 5 gange. 
Torsdage d. 27.1, 24.2, 31.3, 28.4 og 19.5 2022 

Et længerevarende forløb i den nye energi for dig, som 
ønsker at fremme og forstærke din egen udvikling ved at 
arbejde mere dybtgående med dig selv. Du får en større 
forståelse af den nye energi, samtidig med at du 
integrerer den. Der arbejdes med energigitter og 
frihedsspiraler. 
 

 

 

 

DET NYE UNIVERS 
Foredrag ved Marina Munk (110/140 kr.) 
Fredag d. 25. februar 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 

Marina Munk vil opdatere os om de nye kollektive 
energier i universet, som påvirker os lige nu. Det sker i et 
samarbejde med de ærkeengle og opstegne mestre, som 
hjælper jorden. 

Emnet uddybes på den efterfølgende endags-workshop 
lørdag den 26. februar. 

Bestil billet – max. 40 deltagere! 

 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/12/2022.02.22.logo-Susan-Haugen-.jpg
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2021/07/202109.27-Birgitte-Saviera-illustration.png
https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2020/11/Marina-Munk-portraet.jpg
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DET NYE UNIVERS 
Workshop ved Marina Munk (1000/1200 kr.) 
Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 10.00 – 17.00 

 

Marina Munk har gennem hele sit liv samarbejdet med 
åndelige væsener. Hun vil gennem kanaliserede visioner 
formidle informationer om den nye tid på vejen til 
enhed og positive forandringer her på Jorden. 

Bestil billet - max. 40 deltagere! 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 

https://www.teosofiskforening.dk/wp-content/uploads/2020/11/Marina-Munk-portraet.jpg

