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Aktiviteter i Centeret 

 

På grund af covid-19 er vores aktiviteter indtil 

videre primært på online links. 

 

 

Aktiviteter opdateres løbende pr. måned. 

 

November 

24 timers Global Akanda Bhajan – International tid: 

November 14, 6 PM PST to november 15, 6 PM PST. 

Dansk tid: Starter kl. 3:00 lørdag nat (natten til søndag) 

Slutter kl. 3:00 søndag nat (natten til mandag). 

Link kan findes på den Internationale hjemmeside: 

www.sathyasai.org  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sathya Sai organisationen 

Enhver er velkommen i Sathya Sai centeret, 

som har til huse i Frivilligcenteret Hillerød. 

Alle kan deltage i følgende aktiviteter i lokale 

1.2.: Adresse, se side 2. 

Offentlig studiekreds  

Materialet i studiekredsen, er en indføring i 

Sathya Sai's lære. Emnerne er altid i overens-

stemmelse med Hans liv og lære. Vi arbejder 

p.t. med kapitler fra Sai Babas taler.  

Hengiven Sang  

Sangmøderne indledes med et åndeligt ind-

læg taget fra Sathya Sai´s taler med de mange 

facetter fra Hans liv og lære. Kom 15 min. før 

mødetidspunktet, da vi tilstræber ro og 

stilhed i 10 min. før mødet 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.  

Sai Café 

Der afholdes filmcafé med fremvisning af en 

film omhandlende Sathya Sai´s liv og mis-

sion efterfulgt af socialt samvær med mu-

lighed for spørgsmål/svar i forhold til den 

viste film. 

 

SATHYA SAI  

CENTERET I HILLERØD 
                       Betragt kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag. 

http://www.sathyasai.org/
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Bogsalg 

Der er mulighed for at købe bøger via vores 

hjemmeside www.sathyasai.dk (se under 

forlag) eller kontakt via e-mail: 

ssbforlag@gmail.com   eller på forlagets 

telefon:  29 82 14 61 

Hvis der er ønske om at se vores udvalg af bøger, 

billeder, CD med musik m.m. har vi bogsalg i 

Grenågade 12 kld. en time før sangmøderne i 

Københavnscenteret.  

Intern/ekstern tjeneste  

Vi hjælpes ad med de praktiske opgaver i for-

bindelse med afholdelse af aktiviteter. 

Ligeledes er der er mulighed for deltagelse i 

ekstern samfundstjeneste bl.a. Sathya Sai Gade-

projekt (maduddeling til hjemløse), fællessang og 

musik på plejehjem og projekter for flygtninge.  

Introduktion for interesserede 
Hvis man er blevet interesseret i at vide mere om: 

Sathya Sai, Hans lære, centerets aktiviteter m.m. 

kan man henvende sig til centerformanden og 

aftale et møde. 

 
Medlemskab 
At blive medlem kræver et personligt 

engagement. Det foregår ved, at man i praksis 

engagerer sig aktivt i at arbejde både med sig selv 

og sammen med andre på grundlag af Sai Babas 

menneskelige værdier. Ønsker du at være med-

lem, henvender du dig til centerets formand. 

 

Kontakter 
Centerformand: Lau J. Nielsen 

tlf. 21 44 24 71 

Sathya Sai Baba centeret, Frivilligcenteret, 

Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød 

Email: hillerodsathyasaibaba@gmail.com 

Landsforeningens hjemmeside: 

www.sathyasai.dk 
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