
Gå det nye år
i møde med
sang og stilhed
Velkommen til en nytårsaften med rum til og fokus på sang og musik, 
taknemmelighed, glæde og ønsker for det nye år.

Vi vil sammen dele et måltid bestående af de retter vi hver især har medbragt til det fælles bord. 
Inden måltidet vil vi i taknemmelighed rette vores tanker mod alle de kræfter som har medvirket til, 
at maden kunne fnde vej til bordet. Vi vil også i meditative bevægelser blive mindet om hvordan 
næringen virker i os og bliver til formkraft, helbredende kraft, tankekraft og bevægelseskraft.

Aftenen vil bestå af en stund med tid til et personligt tilbageblik på året som er gået. Tilbageblik på 
smukke og givende stunder såvel som prøvelser og smerte. Med det rette sindelag vil vi kunne se 
tilbage på alle oplevelser med taknemmelighed i hjertet, vidende at de alle er med til at gøre os til 
dem vi er, og at de er skridt på vores udviklingsvej, den personlige såvel som menneskehedens.

Der vil også være en tid til at se frem mod året som kommer os i møde. En stund til at kontemplere 
over hvilke ønsker vi hver især har for det nye år. Ønsker for os selv personligt, ønsker for vores 
næste og for vores fælles menneskehed og jorden vi bor på.

I løbet af aftenen vil der være små indslag med sang, musik og bevægelse.

Vi vil afslutte det forgangne år og indlede det nye år med en smuk anledning, hvor vi sammen synger
nogle simple ferstemmige sange akkompagneret af et lille orkester. Vi vil gå ind i det nye år i stilhed 
sammen, med udgangspunkt i ordene af Rudolf Steiner:
”Nytårsnat giver folkeånden os for nogle øjeblikke fri. Hvad vi da tænker, bliver grebet af de højeste 
hierakier – og det bærer virkeliggørelsens kraft i sig.”

Kort efter midnat vil vi sammen synge Vær velkommen Herrens år, hvorefter vi ønsker hinanden et 
godt nytår.

Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg.
Tid: Nytårsaften kl. 19.00-00.30

Pris: 200 kr.
(halv pris for pensionister/studerende mv. / gratis for børn under 14 år)
Betales via MobilePay eller kontant på aftenen.

Medbring desuden en lille ret til fællesmåltid samt egne drikkevarer. Medbring evt. en lille bog til at 
nedskrive dine ønsker og taksigelser for det kommende år.

Arrangementet er åbent for alle.

Tilmelding senest d. 29. december til Rune Funch på sms: 29 92 74 30 / mail: rune@rfunch.dk

mailto:rune@rfunch.dk

