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 -Følg os på facebook

Onsdag  5. februar 2020,  
kl. 15.00 på Ringe Bibliotek 
Foredrag v/ Søren Hauge 

Foredrag, kaffe og kage er gratis... 

Et kulturtilbud  der er gratis for medlemmer. Ikke  
medlemmer er også velkommen mod en entre på  
60 kroner. 
Foreningen serverer kaffe og kage i pausen... 
Tilmelding  mail: midtfynssenior@5750.dk eller  
SMS / Telefon 81350522 ...   

Søren Hauge (f.1961) 
er uddannet magister i Idéhistorie og filosofi.  
Siden 1981 har han arbejdet som underviser og for-
fatter inden for holistiske og spirituelle områder, og 
siden 2009 også som coach. Søren har en livslang 
passion for naturen, herunder ikke mindst skyernes 
verden...

Skyernes
utrolige
verden...  
-En port til dit eget indre... Søren Hauge 

Magister i Idehistorie og filosofi

Hvem kan ikke betages af smukke skyer på himlen... 
Ledsaget af lysfænomener og ganske særlige stem-
ninger - både de voldsomme, milde og fantasifulde 
scenerier?  Men skyernes verden er langt rigere og 
mere mangfoldig end de fleste er klar over, og man-
ge ser sjældent på himlen mere end få sekunder ad 
gangen. Det er også en udbredt opfattelse at skyer 
bare blokerer for solen, og at en bar, blå himmel er 
at foretrække... 

Vi vil foretage en rejse ind i skyernes utolige verden 
Det bliver samtidig en åbning til vores egen indre 
verden, til fantasien, stemningernes og inspirationens 
steder, hvor vi vågner op til nyt liv. Den ydre himmels 
skyer er et kig ind i vores eget indre, i vores bevist-
hed, vores drømme og længsler. Vi vil møde kraftens 
og voldsomhedens skyer, de blide og poetiske skyer, 
de åbne, lysende vidder, skønhedens, lysets og 
farvernes spil, kantede og skarpe skyer, engleagtige 
og mystiske skyer, og himlens bølgende rytmer og 
fornemme aristokrater. Alle er de porte ind til din 
egen indre verden...


