
 

 

 

 

 

 

Vi mødes 

søndage på  

Kildebakken i Horsens.  

Som et forsøg kører vi i 2. halvår 2022  

med møder hver anden søndag á 2 timer.  
 

August 

07.08. kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang 

21.08. kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang  

   

September 

04.09. kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang    

18.09.  kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang 

Lørdag d. 24.09. planlægges Vestmøde 
 

Oktober 

 02.10. kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang 

16.10. kl. 11 studiekreds – kl. 12 Sai Café 

30.10. kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang 

 

November 

13.11. kl. 11 studiekreds – kl. 12 lovsang 

27.11. kl. 11 studiekreds –  

           kl. 12 medlemsmøde /evaluering 

 

December 

 11.12. kl. 11.00 Lovsang – kl. 12 Sai Café 
 

Tjeneste på Sølund: 

03.07., 31.07., 28.08., 25.09., 23.10., 20.11. og 

18.12. 

Sathya Sai organisationen 

Alle interesserede er velkomne som gæster i 

Horsensgruppen. 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 medlem, henvender du 

dig til gruppelederen. Alle kan deltage i 

følgende aktiviteter, men er du ny, bedes du 

kontakte gruppelederen, inden du møder op: 

Offentlig studiekreds 

Materialet i studiekredsen, er en indføring i 

Sathya Sai's lære. Horsensgruppen arbejder 

p.t. med Sai Baba Taler nr. 11. 

Hengiven Sang 

Vi indleder med evt.  informationer samt 

et åndeligt oplæg. Mød op 15 min. før 

start, da vi tilstræber ro i 5 min. inden 

start.  

Vi synger på dansk, engelsk, indisk og 

evt. grønlandsk. Bagefter mediterer vi 10 

min. og tilstræber at forlade lokalet i 

stilhed for at bevare den indre fred 

længst muligt.   
 

Sai Café 

Her ser vi som regel en kort film 

omhandlende Sathya Sai Baba´s liv og 

mission efterfulgt af socialt samvær med 

mulighed for spørgsmål/svar og 

udveksling af oplevelser med Sai Baba  

og erfaring med hans lære. 
 

SATHYA SAI  
GRUPPEN I HORSENS 
Betragt kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag. 



 

 
Bogsalg 

Se hjemmesiden: www.sathyasai.dk  eller 

kontakt via e-mail: ssbforlag@gmail.com   

eller på forlagets telefon:  29 82 14 61 

Intern/ekstern tjeneste  

Vi hjælpes ad med de praktiske opgaver i 

forbindelse med afholdelse af aktiviteter.  

Ekstern tjeneste udføres på en institution for 

psykisk og fysisk handicappede mennesker 

med besøg hver 4. uge.  

Introduktion for interesserede 
Vil du vide mere om Sathya Sai, Hans lære, 

gruppens aktiviteter m.m. kan du henvende 

dig til gruppeformanden og aftale et møde. 
 

Kontakter 

Gruppeleder: Lene Skov Sørensen 

Tlf. 21 30 55 30 

Email: Horsenssthyasai@gmail.com 

Landsforeningens hjemmeside: 

www.sathyasai.dk 
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