
Selvudvikling,  
Åndsvidenskab, Kreativitet,  

Veganer-/vegetarkost  
Hjerteblad nr. 98

(Juni 2014 – februar 2015)

 

- Kullerup Kurser -
Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner

Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk. 
kullerupkurser@gmail.com     www.kullerup.dk     65 31 54 31

mailto:kullerupkurser@gmail.com
http://www.kullerup.dk/


Kære interesserede, - kære venner. Maj 2014
Vores kursussted er opgraderet. Spildevand og regnvand er separeret. Brand-
sikring af bygningerne er tilendebragt. Håndværkerne var dyre, og vi modtog 
med stor taknemmelighed støtte fra gode venner.
Vi haft opløftende stunder med Mazdaznanfolket, med biodynamikernes kur-
sus i dyrkning og fødevarekvalitet, vi har haft køkkendage, familieopstilling, 
endelig har METAsundhed og Tankefeltterapi holdt sit indtog, og vore 
Martinusgrupper har været i gang hele vinterhalvåret.
Vi takker af hjertet alle jer, der på forskellig måde støtter vores virke her.
En støtteforening med mange medlemmer kan lægge vægt bag søgsmål om 
fondsmidler, derfor opfordrer vi jer, der holder af stedet, om at tilmelde jer 
støtteforeningen på hjemmesiden www.kullerup.dk eller på 65315431 - På 
sidste bestyrelsesmøde bestemtes, at en reminder om betaling sendes til alle 
støtteforeningens medlemmer årligt. Nu må vi se om ”bogholderiet” kan finde 
ud af det. - Kærlig Hilsen Hanne og Ingolf.

KULLERUPTRÆFKULLERUPTRÆF
Søndag 14. september kl. 10.30 - 17.Søndag 14. september kl. 10.30 - 17.
En dag for alle - ”åbenthusagtig” - der vil vide 
vores spændende tilbud. Også selv om du 
aldrig har været her før, skal du være hjertelig 
velkommen. Vi fortæller om: Psykoterapi: 
Gestaltterapi og familie-opstilling, 
åndsvidenskab – særlig Martinus Kosmologi, 
biodynamisk have, Mazdaznan helselære og 
åndsvidenskab, Metamedicin og 
Tankefeltterapi, Kreative tiltag, Vegetar- og 
veganerkost, Cirkeldans, fremtidens økonomi. 
Er det godt vejr, skal vi en tur rundt i vores 

dejlige have. Du kan vælge at høre om de emner, du interesserer dig mest for. 
Det plejer at være en rigtig hyggelig og givende dag. Husk tilmelding.                

  (frokost, te/kaffe m. m. 145. kr.)

http://www.kullerup.dk/


Kurser og Grupper
Tilmelding: www.kullerup.dk - kullerupkurser@gmail.  com    

el. Kullerup Kurser 65 31 54 31, Hanne 61505431, Ingolf 61505432
Anførte priser gælder fællesrum. Enerum koster ekstra.

Aftenen er som regel en del af kurset.
Bor du hjemme under kurset fradrages i prisen. 

Ofte findes uddybende tekst om kurset på www.kullerup.dk
Forbehold tages for trykfejl og ændringer i programmet.

 Kom altid nogle minutter før kurset begynder.

Vegetar- / Veganerkost
Hanne Kudsk Jensen – vegetar gennem 37 år - har lavet mad 
her til hverdag og kurser i mange år. Min interesse er madens 
vej fra "jord til bord", at bruge nye produkter og 
uforarbejdede økologiske eller biodynamiske råvarer. At lave 
velsmagende, enkel og nærende veganer-/vegetarkost, og at 
erstatte mælk, æg og kød med planteprodukter. Vi laver 
lækre retter efter opskrifter. Jeg ønsker at inspirere til at 
forenkle den veganske/vegetariske madlavning og gøre retterne smagfulde. 
Vi har samtale og teori om sund mad. Vi går om muligt en havetur. Det er 
ikke en forudsætning at være vegetar for at deltage. 
Forfatter til bogen ”Vegetariske Perler” Ester Andersen deltager tit.

HANNES KØKKENWEEKEND
lørdag 20. sept. kl. 14 – 21 - søndag 
21. kl. 9 - 14         (Kursus 680 kr. +     

  kost/logi 545 kr. i alt 1225kr.)

HANNES KØKKENDAGE
lørdag 25. oktober kl. 10 – 17       

(pris 410 kr.) og
lørdag 6. december kl. 10 – 17     

(pris 410 kr.)

http://www.kullerup.dk/
mailto:kullerupkurser@gmail.dk
http://www.kullerup.dk/


Familieopstilling - Psykoterapi - Selvudvikling
Psykoterapi kan bringe fornyelse, energi og nyt liv til hele familien. Deltag i 
oplevelsesrig dybfølt systemisk gruppeterapi, der heler familiens uløste forhold 
og fører en splittet families medlemmer sammen i kærlighed. Du fremlægger 

dit ”anliggende” 
eller arbejdsstof. 
Det formes måske 
først i løbet af 
kurset efter ind-
tryk fra andre del-
tageres arbejde. 
Udgangspunktet 
er fakta eller 
episoder fra din 
eller familiens 
historie. Hver 
enkelt sjæl – både 
levende og døde - 
har sin særlige 
plads i familie-
systemet. Mærk 
en ukendt side af 
dig selv, hvor du 
bl.a. benytter den 
telepatiske 
sanseevne, som vi 

alle er udstyret med. Det, der fornemmes i feltet, - hvor gruppens deltagere er 
”stedfortrædere” for anliggendets vigtige personer -, er sanse- og 
følelsesmæssigt stof, der kaster lys over dynamikken i familien. Dens usynlige 
bånd er instinktive, ubevidste og meget stærke. De binder over mange slægtled 
og liv, hvor hemmeligheder, ”glemte” undertrykte forhold og traumer kan 
belaste nulevende. Hver enkelt sjæl har på godt og ondt givet sit liv til slægtens 
overlevelse. Hver må accepteres, agtes og æres, præcis som han/hun er - og 
indtage sin særlige plads i forhold til de andre familiemedlemmer, for at 
harmoni, kærlighed og glæde atter kan flyde. Alle må bøje sig for skæbnen og 

Det er vigtigt at få talt ud med den afdøde



forholde sig til livet, som det er. Forelskelse er ikke kærlighed. Forelskelse 
dyrker den ene, mens næstekærlighedens inderste væsen er rettet mod alt og 
alle. Den indebærer accept af alt i livet, udsoning af alt og taknemmelighed 
over at være til. - Er holdet lille reduceres opholdets længde og pris tilsvarende. 
- ”Stedfortrædere” og hjemmeboende betaler reduceret pris. 
Ønsker en stedfortræder en opstilling betales fuld pris. 
Se www.kullerup.dk  Gestaltterapeut /Familieopstiller, Ingolf Plesner.
Se også to samtaler om familieopstilling og kosmologi på ”Familiekanalen”:
http://familiekanalen.tv/?portfolio=ingolfplesnerpsykoterapeutogkosmolog

KOMMENDE WEEKEND'ER MED FAMILIEOPSTILLING
Lørdag 06. sept. kl. 10 – 21 til søndag 07. sept. kl. 9 – 16.

   (Opstilling 1255 kr. + kost/logi 665 kr. i alt 1920 kr.)  
  (Hjemmeboende ”stedfortrædere” 410 kr.)

Lørdag 15. nov. kl. 10 – 21 til søndag 16. nov. kl. 9 – 16.
   (Opstilling 1255 kr. + kost/logi 665 kr. i alt 1920 kr.)

  (Hjemmeboende ”stedfortrædere” 410 kr.)

Lørdag 07. febr. kl. 10 – 21 til søndag 08. febr. 2015  kl. 9 – 16 
   (Opstilling 1255 kr. + kost/logi 665 kr. i alt 1920 kr.)

  (Hjemmeboende ”stedfortrædere” 410 kr.)

Her er en 
familie med 

mor, far og 5 
børn. Den 
plads, de 
indtager i  
forhold til  

hinanden og 
den vej, de 

vender,  
fortæller meget  
om familiens 

dynamik.

http://familiekanalen.tv/?portfolio=ingolf-plesner-psykoterapeut-og-kosmolog
http://www.kullerup.dk/


PSYKOTERAPI, FAMILIEOPSTILLING OG KREATIVITET I 
KOSMOLOGISK BELYSNING
Onsdag 16. juli kl. 15 – søn. 20. juli kl. 15
Fem dejlige sommerdage med bearbejdning af vores relationer til livet. Psyko-
terapi åbner for mildhed, medfølelse og forståelse for det, der er svært. Den 

giver dybe indsigter. Vi 
generobrer retten til at være 
her og bestyrkes i følelsen af 
at være god nok. I løbet af 
ugen får hver deltager en 
seance eller familieopstil-
ling, hvor de øvrige delta-
gere er ”stedfortrædere”. 
Kurset har en teoretisk og en 
kreativ del. Der fortælles om 
psykoterapeutiske retninger: 
gestalt, familieopstilling, 
bioenergi, regression m. m. 
set i en åndsvidenskabelig 
ramme. I et dejligt 
aktivitetsrum og en skøn 
have projiceres indre 
billeder fra terapi, drømme, 
forestillinger, ønsker og 
livsmål ud i det medie, vi 
vælger at arbejde med. Vi 
bearbejder vores historie og 
taler sammen om billederne. 
Deltag gerne i kreativ 

vegetarisk frokosttilberedning. Uddybende materiale kan tilsendes eller findes 
på www.kullerup.dk  - Tag tegne-/malegrej med - købes evt. her. 

Hanne Kudsk og Ingolf Plesner.
(Kursus 2000 kr. + kost og logi: 2170 Kr. i alt 4170 kr.+ materialer)  

KREATIVDAGE efterår 2014KREATIVDAGE efterår 2014
Hold oprettes, når der er interesse: Tegning, maleri, filtning, mosaik, ler m.m.Hold oprettes, når der er interesse: Tegning, maleri, filtning, mosaik, ler m.m.



INDIVIDUEL TERAPI
Har du brug for individuel terapi, kan vi aftale tid. Jeg kan benytter samtale, 
”blid gestaltterapi”, familieopstilling, regression, tankefeltterapi m. m.:

Mål for terapien kan være:
• at finde tryghed og ret til at være her,
• at få kontakt med de dybeste følelser,
• at forstå, hvad kroppen fortæller
• at lindre det, som stresser og smerter,
• at sætte grænser,
• at tage egne behov og ønsker alvorligt,
• at øge selvstændighed,
• at kontakte bedre,
• at finde indre styrke og visdom,
• at øge glæde, kreativitet og kærlighed.

1992 - 96 Eksamineret 
gestaltterapeut fra 
Gestaltterapeutisk 
Institut, samt kurser i 
Bodynamic, Bioenergi, 
Familieopstilling m.m.
             Ingolf Plesner. 

SAMTALEN OM LIVET OG DØDEN
koster ikke noget. - Jeg lytter til det, der tynger, og støtter med at udrede 
følelser, intentioner og valgmuligheder. Det er en samtale – ikke psykoterapi. 
Vi forsøger at kaste lys over livet sammen. Jeg giver gerne spirituel vejledning 
og hjælper med indsigt i forhold omkring døden.  Ingolf Plesner.

Man kan kontakte dybtliggende lag i sig selv, der svarer til tidlige 
udviklingstrin



Martinus Kosmologi
er en åbenbaring af universets og livets inderste sammenhænge. Uden disse 
indsigter går man glip et af vor tids væsentligste kulturbidrag. Et panorama af 
evigt liv åbner sig med forståelsen af reinkarnationen og den lovbundne 
skæbne. Universet som helhed er opbygget af levende væsener indeni levende 

væsener. Universets udelelige enhed er ikke atomet, men det levende væsen 
selv. Vores krop er dødelig, men væsenskernen: det højeste selv eller jeg'et 
inkarnerer atter og atter. I den vises perspektiv, hvor utallige tilværelser 
sammenskues, ses livet som meningsfuldt, retfærdigt og ophøjet, hvor det end 
findes. ”End ikke et støvkorn kan lægge sig tilfældigt, så ville verdensaltet 
være af lave!” beretter den vise. Kosmologien beskriver en evolution, hvor 
gradvis vækst mod højere bevidsthed og moral ændrer menneske og samfund 
mod en ”guldalder” af fred og næstekærlighed. Martinus har tegnet en serie 
enestående symboler, der støtter forståelsen af de kosmiske analyser. Værkerne 

Når vi kigger på stjernehimmelen, ser vi ifg. Martinus, ind i en levende, arbejdende organisme.



er skabt ud fra kosmisk iagttagelsesevne – en evne alle vil opnå en gang.
Martinus selv voksede op på landet hos adoptivforældre, gik i landsbyskole, 
var ubelæst og kendte ikke til andre åndelige retninger end folkekirken. 
Kosmologien er et frit studium, der udstråler et positivt livssyn. Den medfører 
dybtgående personlig udvikling og klarhed omkring livets store spørgsmål. 
Kosmologi er ingen tro, religion eller sekt, men fri viden og en gave til den, der 
vil forstå livet og finde mening. Den beskriver også helsekundskab, sund 
levevis, sygdommes årsager og vejledning i livsførelse. Kosmologien er en 
kommende overbygning for alle åndsretninger, da den beskriver universets 
lovmæssighed, der strukturerer og gennemtrænger alt.

SAMTALEGRUPPE – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Onsdage kl. 19 – 21.30, ulige uger i efteråret. Første gang 27. august.
Svar på vore spørgsmål til tilværelsens udfordringer søges i åndsvidenskaben.  
I en spirituelt interesseret gruppe tales om udvikling og skæbne, helse og 
sygdom, liv og død, reinkarnation, politik, parapsykologiske fænomener, 
dagligdagens problemer, det ophøjede og kontakten op. Ingen ”lektier”. 
(Datoliste tilsendes)   Ingolf Plesner.    (50 kr./gang + kopier)

GRUPPE: LIVETS BOG – MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Mandage kl. 19 – 21.30, ulige uger i efteråret. Første gang 25. august.
Gruppen arbejder med Martinus hovedværk: Livets Bog. Der læses ca. 20 sider 
pr. gang. Unik chance for at læse Martinus hovedværk sammen med andre. Vi 
taler om stoffet og relaterer det til livet her og nu. Ingolf Plesner. (50 kr./gang)

GRUPPE: EVIGE VERDENSBILLEDE 5 – Om sygdom og sundhed
Tirsdage i lige uger i efteråret kl. 14.00 – 16.20
”Det Evige Verdensbillede 5” fortæller, hvorledes tanker og væremåde er den 
inderste årsag til sygdom og sundhed. Ca. 20 sider/gang. Lær at skabe optimal 
glæde, sundhed og livslyst i tilværelsen.  Ingolf Plesner.          (50 kr./gang)

GRUPPE: EVIGE VERDENSBILLEDE 6
Når en ny posthumt udgivet bog udkommer efterår 2014 aftales mødedag og 



tid med de tilmeldte. 
        (50 

kr./gang)

MARTINUSGRUPPERNES DAG
Lørdag 21. juni kl. 10 – 17
Dagen er åben for alle interesserede. 
Deltagere i læsegrupperne har 
studeret kosmologi i årevis. De har 
stor indsigt. Nogle holder foredrag 
om emner, de brænder for. Det bliver 
en dag med flere åndsvidenskabelige 
indslag, hvor det skifter med oplæg 
og samtale med de fremmødte. 
På gruppernes vegne: Ingolf Plesner 
(Kursus, kost, kaffe/te i alt 345 kr. )

(Oplægsholdere 115 kr.)

MARTINUS SYMBOLER
Søndag 28. september 10 – 16

Dagseminar: Martinus' tegnede og 
farvelagte symboler hjælper med at 

fastholde tankerne. De er landkort over 
kosmiske realiteter, dvs. det evige og 

uendelige verdensalts usynlige struktur. De 
beretter om de fysiske og åndelige 

verdener. De fortæller om menneskets 
udvikling ud fra reinkarnation, karma og 

repetition af fortidige livsstadier i barndom 
og ungdom. De kaster lys over 

udviklingens veje i fremtiden. De sætter 
fokus på den daglige væremåde og kostens 

Gruppernes deltagere har rigtig meget at byde på.

Martinus hovedsymbol viser det  
guddommelige verdensalt som et levende 

væsen, med 6 naturriger, opbygget af  
uendelig mange levende mikrovæsener. Alle  
med et jeg, en skabe og oplevelsesevne og 

skabte legemer. Alt er levende.



betydning for livsglæde og sundhed m. m.  Ingolf Plesner
(Kursus 240 kr.+kost 115 Kr. i alt 355 kr.)

DE STORE HØJTIDER I KOSMOLOGISK 
LYS (MARTINUS)
Lørdag 18. oktober kl. 14 – 21 til søndag 19. 
oktober kl. 9 – 15
Højtiderne har en ydre og en indre side. Den 
ydre bæres af præsteskabet, kirkens væsen og 
ritualer. Den indre esoteriske side fortæller - 
ifølge Martinus - om stadier i menneskets 
udvikling: Det ”indre kristusbarns” fødsel i 
vores mentalitet. Livet, når det er aller sværest, 
som model for vores egen handlemåde. Og 
opstandelsen som billede på den højere eller 
kosmiske bevidstheds indtræden. Læs mere på 
hjemmesiden. Ingolf Plesner.

                                           (Kursus 500 kr. + kost og logi 565 kr. i alt 1065 kr.)

VEJEN TIL KÆRLIGHED, 
GLÆDE OG VITALITET 
(MARTINUS) 
Lørdag 14. februar kl. 14-21 til  
søndag 15. februar kl. 9-15, 2015 
Martinus kosmologi viser en vej 
ud af sygdom og belastende 
leveforhold. Vi har selv nøglen til 
det gode liv, men mange aner det 
ikke. Dystre tankeklimaer, 
forstærket af konservative 
kostvaner, sætter sig med tiden 
som sygdomme, men alle gamle mønstre kan brydes. Vi er selv de eneste, der 
kan åbne disse selvskabte ”fængsler”. Vi fokuserer på den bedste åndelige og 
fysiske næring. - Kosmologien er en verdenslærers visioner af livets inderste 

livet skal blomstre

Opstandelse???



mysterier. Læs mere på www.kullerup.dk - Ingolf Plesner.
      (Kursus 510 kr. + kost og logi 580 kr. i alt 1090 kr.)

Mazdaznan - Visdomslære
Information: Ester Andersen 66 18 16 90
 www.mazdaznan.dk      

HARMONISK UDVIKLING MOD DET FULDKOMNE MENNESKE
Onsdag 02. juli kl. 18 – søndag 06. juli 2014 kl. 16
Tag ansvar for dit liv! Stol på indre vejledning! Vogt dig for fastlåste vaner, 
meninger og levemåde. "Prøv alt, og hold fast i det bedste!" Mazdaznan er en 
ophøjet udviklingslære med stor betydning for menneskehedens historie. 
Tanker og træning er tilpasset nutidens menneske af Dr. O.Z.A. Hanish, der var 
en usædvanlig og højt udviklet visdommens mester med en interessant historie. 
Vi vil aktivt forbedre vores sundhed, udvikle finere sansning og afbalancere 
hjernen, så flere centre samarbejder og øger intelligensen. Vi slipper negative 
følelser og reaktionsmåder og øger kærlighedsevnen. Program: Kirtel- og 
åndedrætsøvelser, harmoni- og afslapningsøvelser, foredrag, sang, cirkeldans 
og skøn vegetarkost. Alle er velkommen! De første dage leder Rolf Peterson, 
Sverige. De sidste leder Britta Becsei Christiansen. Cirkeldans ved Randi og 

Kurset slutter med en festlig aften.

http://www.mazdaznan.dk/


Carsten Michaëlis (Cirkeldans.dk). Sjov og dejlig sang ved Lene Ravn.
(Kursus 1075 + kost og  logi: 2140 - i alt 3215 kr.)

HELLIGTREKONGER - MAZDAZNAN HELSEDAGE
Fredag 9. januar kl. 18 – søndag 11. jan kl. 14 – 2015
Begynd det nye år med 'Vestens yoga': Fordybelse, afspænding og indre ro. 
Sanserne vækkes blidt, kræfterne genvindes og dine celler fornys gennem 
denne oldpersiske visdoms specifikke øvelser for åndedræt og kirtelsystem. 
Oplev lyd og sangs harmoniserende effekt; lær enkle sange og vokaløvelser til 
brug i hverdagen. Liv og kraft til krop og sjæl. Ledes af kiropraktor Irrenne 
Sidsel Peier. Visdomslære: Fra hjerneviden til hjertevisdom ved Hasse M. 
Tønsberg. Cirkeldans (Cirkeldans.dk) - ved Randi og Carsten Michaëlis - 

stemmer sindet til inderlighed og glæde.
(Kursus 675 kr. + 

kost/logi 1100 kr. i alt 1775 kr.)

                                                                        

                                                                        

Den Biodynamiske 
Dyrkningsmetode
beskrives i Rudolf Steiners landbrugs-
foredrag og bruges til at dyrke fødevarer af 

højeste kvalitet. Kosten er basis for livet i kroppen, der igen bærer vor 
bevidsthed.

BIODYNAMISK DYRKNING OG FØDEVAREKVALITET
Lørdag 17. januar kl. 9 – 19, 2015
Fordybelseskursus: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
arrangerer et kursus om livskræfter i muld, mad og mennesker. 
Kurset er for landmænd, forbrugere og andre, der er 
interesserede i at få dybere forståelse af den spirituelle og Klaus LoehrPetersen 

samler trådene.

Verner Andersen fortalte i januar 2014.



praktiske betydning af biodynamisk dyrkning og fødevare-kvalitet. 
Kontakt og tilmelding: 86 19 94 45       
biodynamisk-forening@mail.tele.dk

Cirkeldans - Sacred Dance
Fredag 13. juni kl. 18 - søndag 15. juni kl. 14

(Kursus 660 kr. + kost/logi 1070 kr. i alt 1730 kr.)
Fredag 21. nov. kl. 18 - søndag 23. nov. kl. 14.

(Kursus 675 kr. + kost/logi 1090 kr. i alt 1765 kr.)
Glæd din krop med bevægelse og glød – og dit hjerte med livsmod og 
kærlighed. Dans og rør dig på en glad og behagelig måde til dejlig musik. Vi 
danser for at opleve afstresning, glæde, samvær, velvære, meditation, sundhed, 
fornyelse m.m. Dansene er enkle. Alle kan være med. Kom og dans med i en 
cirkel af glade mennesker. Randi instruerer danse fra mange lande til klassisk 
musik og folkemusik. Randi har danset i 25 år og Carsten passer musikken. 
Aftenerne er åbne for festlig dans, god historie, fortælling, samvær og hygge. 

mailto:biodynamisk-forening@mail.tele.dk


Medbring lette sko. Information: Randi og Carsten Michaëlis

www.cirkeldans.dk             Mail: randi@carmic.dk     
Tlf. 32 59 57 29
Tilmelding på www.kullerup.dk eller tlf. 65315431

METAsundhed 
Lørdag 31. maj – Tirsdag 3. juni
Torsdag 21. august - søndag 24. august
METAsundhed bygger bro mellem følelser, oplevelser, overbevisninger, 
fysiske symptomer og psykiske ubehag/problemer. Som terapeut giver denne 
forståelse dig en mulighed for at give din behandling en anderledes holistisk 
tilgangsvinkel, som er meningsfuld for dine klienter. METAsundhed bygger på 
urbiologien. Når klienten forstår sammenhængen øges chancen for helbredelse.
Uddannelsen består af 3x4 dages overbygning. Overbygningen forudsætter 
gennemførelse af 2-dages grundkursus i METAsundhed/metamedicin.

http://www.kullerup.dk/
mailto:randi@carmic.dk
mailto:randi@carmic.dk
http://www.cirkeldans.dk/


Lars Mygind og Martin Hejlesen
(Tilmelding og pris på:  www.mygind.dk  eller  kontor@mygind.dk )

Skabende økonomi - Workshop: 

Omfavn din økonomi
Lør. 29. november kl. 10–21 til søn. 30. november kl.  

9-15
Ønsker du at forvandle dit forhold til økonomi? Har du erfaret, 
hvorledes følelser og tanker i pengesager virker forstyrrende og 
bremsende på din skaberkraft? - Workshop'en: ”Omfavn din 
økonomi!” belyser det, der knytter dig til økonomi. Der arbejdes 
med at forløse dine energibindinger. Arbejdsmetoderne er dialog, 
indre stemmer, guidet meditation, leg, kanaliseret viden og 
åndedrætsøvelser - og hjertelig deling af healende opdagelser. Giv dig selv den 
gave at bringe klarhed over forholdet til økonomi, så en forvandlingsproces kan 
spire og gro. Lyt til din indre stemme.  
Tilmelding, pris, betaling og spørgsmål: 
Henrik Friis: 2856 1531 (gerne SMS, jeg ringer)  
e-mail info@viden.dk   Hjemmeside www.handlefrihed.dk 

(Kursus 1835 kr. + kost og Logi 665 kr. i alt 2500 kr.)

Arbejdsdage
Deltag gerne i hus- og 
havearbejde en eller 
flere dage. Ring eller 
mail og vi laver en 
aftale. Du er hjertelig 
velkommen. - Vi 
hygger med at fortælle, 

Illustration af  
forvandlings
processen: 

oplys og forløs

http://www.handlefrihed.dk/kontakt
mailto:info@viden.dk
mailto:kontor@mygind.dk
http://www.mygind.dk/


læse m. m. efter ønske ind imellem. Vi opfatter dit arbejde som en gave til 
stedet.   
(kost/logi 100kr./døgn)

Kursiststøttekontoen ”Kullerups Venner” 

Ønsker du at deltage i et kursus, men har dårligt råd, kan du søge tilskud, der 
kan dække en del af udgifterne. Ring på 65 31 54 31.

N.B. For en del mennesker har det stor betydning, at de kan komme på vore 
kurser eller gå i terapi. Interessen for spiritualitet og psykoterapi vågner tit, når 
man har ondt i livet eller er arbejdsløs – og da har man næsten ingen penge. 

Såfremt du ønsker at støtte andre kursister, kan du overføre et beløb til kontoen 
Kullerups Venner: Konto 9860 251879 

Betaling og Priser
(Foreningskontingent og gaver kan 
overføres til Støtteforeningen, se 
nedenfor.) 
- - - Der er intet depositum: 
En tilmelding er en fast aftale. 
Betaling for kursus, kost og logi 

overføres til konto 8401 4203164 ugen før ellers afregnes i rede penge 
på kurset. 
Vi kan ikke modtage dankort eller checks.

Kullerup Kurser: Priser pr. sept. 2013
Kursus: 230 - 615 kr./dag. 
Flersengsrum + kost: 535 kr./døgn.
Eneværelse:  + 90 kr./døgn



Camping i haven + kost: 360 kr./døgn. 
Håndklæde/Linned:  70 kr.
Hovedmåltid + kaffe/te:  85 kr. 
Kaffe/te m. brød:  30 kr.

Tilmelding og Rejse
Er ikke andet anført, tilmeldes på www.kullerup.dk     på tilmeldingsskemaet,
eller på kullerupkurser@gmail.com, så tilsendes tilmeldingsskemaet,
eller på telefon 65 31 54 31.

AD MOTORVEJ: Afkørsel 46 - ”Nyborg V”. Kør syd mod Ørbæk 1 km. - 
Drej vest mod Ferritslev 1 km. - Kullerup Byvej går fra mod syd.

BUS 945: KUN 
SKOLEDAGE: 4 
Afgange daglig.

NYBORG TAXA: 
70 10 33 20

Samkørsel: Fra 
Nyborg forsøger vi at 
få bilende kursister til 
at tage togrejsende 
her til.

Praktiske Oplysninger
Kullerup Kurser I/S
CVR-nr.: 28296479

Hanne Kudsk Jensen 
og Ingolf Plesner

Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 31 54 31         

kullerupkurser@gmail.com

- Tag gerne linned og håndklæde, 
lunt tøj og indesko med hele året. 

- Særlige hensyn anføres ved 
tilmelding.

- Intet personale. Vi værdsætter, 
at alle ordner efter sig selv.

mailto:kullerupkurser@gmail.com
mailto:kullerupkurser@gmail.com
http://www.kullerup.dk/


www.kullerup.dk

- Vegansk/vegetarisk køkken med 
biodynamiske/økologiske råvarer.

- Røgfrit inde. Stof-/alkoholfrit miljø. 

- Du kan bo her evt. i forbindelse med 
terapi, retreat eller ferie.

- Undgå venligst stærke dufte og 
parfume af hensyn til allergikere! 

Kullerup Kursers Støtteforening
GENERALFORSAMLING
Søndag 22. juni kl. 10
efterfølges af bestyrelsesmøde, hvor Kulleruptræf i september tilrettelægges.
Vil du støtte os? - så bliv medlem af 
Kullerup Kursers Støtteforening (CVR 35147276). 
Vi kan med mange medlemmer i ryggen søge midler til drift, forbedringer og 
vedligeholdelse - og måske modtage gaver og arv. 
Det er en stor glæde for os at mærke jeres opbakning. 
Årskontingent 100 kr. Betalingsanmodning fremsendes til medlemmer.
Tilmelding til foreningen på  www.kullerup.dk  eller tlf. 65315431  
eller  carsten@carmic.dk eller tlf. 32595729
Kontingent og gaver til støtteforeningen sættes på konto 9860 251860 
eller benyt indbetalingskortkoden:  +73< (    ) +82 14 95 46<

Ønskes program og nyhedsbrev? 
Hjertebladet udkommer før jul og 
før sommerferien. 
Nyhedsbreve kommer pr. e-mail. 
”Hjerteblad” og ”nyhedsbrev” kan 
downloades på www.kullerup.dk 
men vi sender gerne papirudgaven 
af Hjertebladet.

http://www.kullerup.dk/
http://www.kullerup.dk/
http://www.kullerup.dk/


E-mailliste føres af 
Carsten Michaëlis - carsten@carmic.dk tlf. 32595729 -

I kan til-/framelde adresse, program og nyhedsbrev på  www.kullerup.dk  eller 
kullerupkurser@gmail.com eller Kullerup Kurser, og har du ikke adgang til 
”nettet” foretages ændringer på tlf. 65315431

St. Georg og Dragen
Legenden fortæller, at Skt. Jørgen reddede en by og en jomfru fra en hadefuld 
drage.  Historisk set kristnede han den romerske kejsers gemalinde, og blev 
sammen med hende torteret til døde for sin indsats.  Bliver verden bedre af 
straf og drab? Mord avler mordere, der dog dekoreres som ”helte” ved en 
”ærefuld fred”. Stadig kæmper man som skt. Jørgen mod ydre fjender.  
”Demokratierne” føler en særlig ret til at revse diktaturet. Dommene regner 
over de skurvede hoveder: de onde, ondskabens akse m. m. De skal bare slås 
ihjel.  ”De gode” ser ikke, at de selv har skabt et kapitalistisk diktatur. Det 
rider verdenssamfundet som en mare med kriser, elendighed og nød til følge, 
mens hæder og gyldne håndtryk gives til vor tids drager: de multinationale 

Bare vi slår de onde ihjel, så bliver verden god! 

http://da.wikipedia.org/wiki/Legende
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selskaber, mange bestyrelsesmedlemmer og bankdirektører, der gerne skjuler 
det ”ærligt tjente” i skattely. Kapitalismen undergraver det spæde demokrati, 
hvis lovgivning giver til de rige, og udsuger de fattige. Hvordan overvindes ”det 
onde”?  Det onde er ikke en ydre foreteelse. Dragen lever glubsk og grådig i  
vort eget sind, når egoismen råder. Vejen ud af miseren er personlig udvikling: 
Hvert menneske må lære hellere at give end at tage, at dele med alle og at elske 
livet, som det er.  Læs også om kurset ”Skabende Økonomi” inde i bladet. I.P.


