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Avsikten med sommarens samling är att
skapa en förståelse för den djupare mystiken
inom esoterisk kristendom, att få undervisning, att delta i gudstjänster och njuta av

DET PRAKTISKA

samvaro med likasinnade i vacker natur.
Tid:

Måndag 15/6 till torsdag 18/6 2020. Vistelsen startar med
check-in kl. 12.00 -13.00 och eftermid-dagskaffe och avslutas på torsdagen efter gudstjänst.

Plats:

Mitt i natursköna omgivningar med utsikt över Jægerspris
Bukt vid Isefjorden ligger Nyvangsgården med bara några
hundra meter till hav och bad. Avstånd till Köpenhamn är
ca. 50 km.

Pris:

2800:- SEK / person. Anmälan är bindande genom betalning
av depositon på 1400:- SEK. Barn 0-5 år gratis. Deposition
återbetalas inte efter 1 juni 2020. Restbeloppet skall betalas
senast 8 juni 2020.

Sommarsamlingen innehåller bl.a. följande ämnen:
1.

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

2.

Samarbetet med de inre världarna och uppbyggnaden
av det eteriska templet. Bp Bertil Mebius-Schröder

3.

Maria evangelium: Diakon Gienger Møller

För dem som önskar, kommer det att ges möjlighet till – utöver Altarets
Sakrament – att mottaga Dopets, Konfirmationens och Läkegudstjänstens
sakrament. Det kommer också att ges möjlighet till att få smykken, kristaller
och andra ting välsignade.

Beloppet inkluderar undervisning, frukost, vegetarisk lunch,
middag samt logi.
Sommarsamlingen hålles i rökfri miljö.
Inkvartering:

De flesta rum är dubbel- eller flerbäddsrum.
Det finns några få enkelrum.
Begränsat antal platser. Då vi förväntar oss ett stort
intresse för sommarsamlingen, ombedes du att anmäla
dig snarast för att säkra dig en plats.

Platsen:

Nyvangsgården ligger vackert på Nordsjælland, nära
Jägerspris Slott och med bara några hundra meter till hav
och bad. Ca. 5 mil väster om Köpenhamn.
Nära till Vikingaskeppsmuseeet i Roskilde.

Anmälan:

Bertil Mebius-Schröder,
Mail: bertil@liberalakatolskakyrkan.se

Betalning:

Plusgiro: 38 23 53-1.
Swish: 1234 382 701.
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