
Velkommen til en hyggelig aften med Rune Hjarnø Rasmussen

Foredraget giver en generel introduktion til Nordisk Animisme. Det er en måde at se på
vores egen kulturarv der bygger på den nyeste antropologi. Alt det kulturhistoriske
materiale, som gennem historien er blevet forkastet, rummer de animistiske traditioner
som har knyttet os til landskabet, til dyrene, til lysets cyklus og til årstidernes skiften.

Rune vil i foredraget vise, at det ligger der og er let at finde - lige under overfladen i
vores helt almindelige kultur.

Rune Hjarnø er opvokset på en gård i Midtjylland. Han har boet og arbejdet i Norge,
Sverige, Canada, Brasilien, Sudan, Angola og Uganda. Han har en Ph.D i
religionshistorie fra Uppsala Universitet og hans nuværende arbejde handler om
hvordan vi kan genoptage en levende dialog med animistiske ritualer og viden, dvs. den
land-forbundethed og det slægtskab med naturen som er blevet forkastet efterhånden
som vi Nordeuropæere er blevet moderne. Rune arbejder løbende på at popularisere
om dette emne (publikations-oversigt). Han har skrevet den Nordiske Animistiske
Kalender og er primus motor på kulturelle projekter som Julebukken, Ravnflaget og
Aun-året og han underviser p.t. i nordisk animisme ved Folkeuniversitetet. Videre er han
TV-aktuel i DR2 programmet, "Heksen, Hedningen og Hyldemor "

Foredraget vil blive afholdt tæt på naturen i vores hyggelige nye vinter isolerede Bella
lotus stargazer telt, opvarmet med brændeovn.

I pausen vil der være kaffe, the og kage.



Pris: på donation (betales til Heidi og Tue på stedet. Kontant eller mobile Pay)

Hvornår:

Fredag den 11 nov. kl. 19-21.30

Tilmelding på mail til: keltisksvedehytte@gmail.com eller sms til Heidi på tlf: 22122757

NB. Der er mulighed for overnatning.

Vi har 2 tipier med brændeovne, Tiny houses, campingvogne samt en førstesal med
sovepladser. Eller du kan slå dit eget telt op.

Vi har ingen fast pris på overnatning, men donation for evt. brænde, udlån af sengetøj,
strøm, morgenmad m.m.

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe ved eventuelle spørgsmål til Heidi på tlf.
+45 22122757

Dagen efter afholder Trinemai og Martin Seeberg Cacao Ceremoni med koncert kl.12.00
-15.00.

Link til event: https://fb.me/e/25HR3DBs4

En mulighed for at give dig selv en hyggelig weekend med indsigt, healing og
fællesskab.

Vi glæder os
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