
 

 

August 

Lørdag den 31.        Lørdagssang            14-16 

 

 

 

September 

Søndag den 08.      Sang                     16-17 

Onsdag den 11.     Studiekreds              18.30-20 

Lørdag den 28.      Lørdagssang             14-16 

 

     

             

Oktober 

Onsdag den 09.     Studiekreds             18.30-20 

Søndag den 13.      Film                    14-15.30 

          Sang                    16-17 

Lørdag den 26.      Lørdagssang           14-16 

 

 

 

 

 

Sathya Sai International 

organisation (SSIO) i Danmark 

Alle er velkommen som gæst i Centre 

og Grupper. Ønsker du at være 

medlem, henvender du dig til Center 

formanden, hvor du kan få yderligere 

information om vores arbejde. 

Følgende aktiviteter kan du uden 

videre deltage i: 

 

 

Informationsmøder 

På informationsmødet orienterer vi om 

Sathya Sai's liv og lære samt om SSIO 

arbejdet i centeret, udenfor centeret og 

internationalt. Desuden formidles om 

de 5 menneskelige værdier (Sandhed, 

Rigtig Handling, Fred, Kærlighed og 

Ikke - Vold) som er latent til stede i 

ethvert menneske. 

 

 

Offentlig studiekreds 

Materialet i studiekredsen er en 

indføring i Sathya Sai's lære. Emnerne 

er altid i overensstemmelse med Hans 

liv og lære. Teksterne er på 

hjemmesiden: www.sathyasai.dk  

 

   SATHYA SAI  
CENTERET KBH 2019 

 

”Betragt kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag.” 

         (Fortsættes næste side) 

 
 

“Se det gode - Gør det gode - Vær det gode!” 

                                                      - Baba - 

Rettet 13.06.19 

http://www.sathyasai.dk/


 

 

November 

Mandag den 04.  Planlægningsmøde   18.30-20 

Søndag den 10.   Akhanda Bhajans     15-18 

Onsdag den 20.   Studiekreds               18.30-20 

Lørdag den 23.    Swami’s Fødselsdag 14-16 

Lørdag den 30.    Lørdagssang              14-16 

 

 

 

December 

Søndag den 08.    Film                          14-15.30 

         Sang                    16-17 

Onsdag den 11.    Studiekreds              18.30-20 

Mandag den 23.     Lillejuleaften           14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sang 

Vi synger hengivne sange en gang om 

måneden kl. 16.00. Kom 15 min. før 

mødet, da vi tilstræber ro og stilhed i 

10 min. før sangen begynder. Vi synger 

både danske, engelske og indiske 

sange. Hengiven sang efterfølges af en 

kort meditation eller stilhed. Vi 

tilstræber også stilhed efter mødet, da 

dette fremmer bevarelse af den indre 

fred, som er opnået 

 
 

 

Bogsalg 

Bøger, fotos, video m.m. sælges søndag 

en time før lovsang. Det er også muligt 

at købe bøger via vores hjemmeside: 

www.sathyasai.dk  (se under forlag) 

eller kontakt via e-mail: 

ssbforlag@gmail.com   eller på 

forlagets telefon:  23 98 85 85 
 

 

Intern Tjeneste 

Ved alle offentlige arrangementer 

bliver de praktiske opgaver udført som 

frivilligt arbejde af vore medlemmer og 

andre hjælpere. Det er naturligvis altid 

velkomment, hvis du vil give en 

hjælpende hånd til disse møder. 

 

 

Kontakter 

Du kan henvende dig på følgende tlf: 50 55 23 16  

Adresse: Sathya Sai Centeret, Grenågade 12, Kld., 2100 København Ø 

eller til Centerformanden tlf: 20 97 51 08 

Hjemmeside: www.sathyasai.dk  (hvor du også kan se aktiviteterne i centret) 

E-mail: kobenhavnsathyasai@gmail.com    
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