
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spirituel praksis  

- overgivelse - 
 

fredag, den 17. april – lørdag, den 18. april 2015 
Treenighedskirken, Grådybet 23, 6700 Esbjerg 

 

Medvirkende:  

Philip Neess 

moderne mystiker og leder af Nordlys Centret 

Elizabeth Knox-Seith  

kultursociolog  

Jette Dahl 

stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe stift 
 

  

Jette Dahl 
 

stiftspræst  
for åndeligt søgende 

i Ribe stift 
indbyder til inspirationsdage 



Program for fredag, den 17. april 2015 
 

kl. 14 Ankomst i kirken. Stilhed med meditativ musik.  
Velkomst og meditation i kirken v/ Jette Dahl 

  

kl. 14.30 Oplæg v/ Philip Neess 
  

kl. 15.30 Kaffe/the 
  

kl. 16 Meditation i praksis med efterfølgende samtaler i 
grupper og i plenum v/ Philip Neess 

  

kl. 18 - 19 Aftensmad og kaffe/the 
  

kl. 19.30-20.15 Koncert med Konservatoriets pigekor under ledelse 
af Lone Gislinge. 

  

Kl. 20.30 21.00 Aftenmeditation v/ Jette Dahl 
 

 
 

Program for lørdag, den 18. april 2015 
 

kl. 9 Morgenmeditation i kirken v/ Jette Dahl 
  

kl. 9.30 Oplæg v/ Elzebeth Knoz-Seith 
  

kl. 10.30 Meditation i praksis med efterfølgende samtaler i 
grupper og i plenum v / Elzebeth Knoz-Seith 

  

kl. 10.30 Meditation i praksis med efterfølgende samtaler i 
grupper og i plenum v/ Philip Neess 

  

 Pause med frugt undervejs 
  

kl. 12.30 Frokost med efterfølgende kaffe/the 
  

kl. 13.30 Refleksion og opsamling v/Jette Dahl 
  

kl. 14.00 Meditationer i kirken ved deltagere fra de ”åndelige 
dannelsesgrupper i stiftet” v/ Jette Dahl 

  

kl. 14.45 Farvel og på gensyn 
 



Omtale af de medvirkende 

Philip Neess 
Philip Neess er stifter og leder af NORDLYS 
CENTRET. Han har snart 40 års erfaring som 
underviser, coach og vejleder, og han har over 
årene udviklet en metodik og stil, hvor der lægges 
vægt på den enkeltes individuelle potentiale og på 
en holistisk sammenhæng mellem krop, sind og 
spirituel praksis. 
 

”Det er vigtigt for mig at nytænke det, vi kan lære af især de kristne 
mystikere og samtidig integrere de muligheder og metoder, der er 
tilgængelige fra østlig filosofi og spiritualitet. Afstanden er i 
virkeligheden ofte ikke så stor, ” udtaler han.  
Som moderne mystiker er det vigtigt, at udvikle en livsstil, hvor den 
spirituelle proces integreres i hverdagslivet på en praktisk og jordnær 
måde, og at man giver det, man opnår et udtryk, der er til gavn for ens 
nærmeste og for verden. 
Læs mere på www.nordlys.dk. 
 

Elizabeth Knox-Seith 
Elizabeth Knox-Seith, kultursociolog og præst, 
har i mange år arbejdet med retræte, meditation 
og åndelig praksis i en kirkelig, økumenisk 
kontekst.  
Er pr. 1. april 2013 ansat i Lolland-Falster Stift 
som stiftspræst med ansvar for at koordinere 
arbejdet omkring pilgrimsvandringer og mødet 
med den åndelige søgen. 

 
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). Hun har 
desuden arbejdet internationalt med hiv- og aidsarbejde siden 
1990´erne. I centrum står hendes store erfaring med keltisk 
spiritualitet. 

http://www.nordlys.dk/


Læs mere på www.Knox-Seith.dk 

Jette Dahl 

 
 

Jette Dahl har været sognepræst i 25 år, sagde 
i 2004 sin stilling op for at arbejde med det, 
hun brænder for: omsorg for det indre 
menneske i lyset af den kristne tro. Som 
freelancepræst har hun holdt kursusforløb i 
kristen spiritualitet og meditation, ledet 
retræter i ind- og udland, pilgrimsvandringer, 
holdt foredrag og har  

bl.a. skrevet 4 enkle bøger med meditationer til hverdagsbrug i 
serien: ”Livet leves indefra”. 
 
I august 2011 blev Jette Dahl ansat som stiftspræst for åndeligt 
søgende i Ribe stift. Hun holder bl.a. kurser i ”Mindfulness & 
Christfulness” og i kristen spiritualitet og meditation. 
Læs mere på: http://jettedahl.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. (incl. frokost og middag) 

Beløbet skal indbetales ved tilmeldingen på  

konto: 7701-0002007431 med navn og  

ordet ”spiritualitet”. 

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. 

http://www.knox-seith.dk/
http://jettedahl.dk/
mailto:kordegn@treenighedskirken.dk
http://www.esbjerg-danhostel.dk/

