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DATO:  BEGIVENHED: 

11.10.2017 Almindelig træning. 

18.10.2017 Almindelig træning.  

16.10.2017 Kirsten anbefaler fra Foreningen Norden: 

”Rundt om Oluf Høst” Mandag kl. 19.00 på Stadsbiblioteket i Lyngby. 

 Tidligere forstander for Bornholms Højskole Lillian Hjorth-West, som er 

en facinerende foredrgsholder , fortæller om Oluf Høsts liv og virke. 

Foredraget er ikke en analyse af malerierne, men handler om mennesket, 

maleren og Gudhjemboen Oluf Høst. Pris 50,00 kr for ikke medlemmer. 

18.10.2017 Almindelig træning. 

25.10.2017 Almindelig træning. 

31.10.2017 Birgit anbefaler Salon-foredrag: 

 ”Medlemsflugt og præstesager i Folkekirken” Tirsdag kl 19.00. Se 

særskilt meddelelse. 
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13.12.2017 Taiso-Ki julefrokost. Mere herom i næste Nyhedsbrev. 

 

Specialrejser til Assisi: 

Skulle nogen have lyst til en helt speciel oplevelse i Assisi og omegn, så skal I besøge Mai-

Britt Larssons hjemmeside www.maibrittlarsson.com eller kontakte hende på tlf. 2078 0979 

18. maj – 24. maj 2018:  Spirituel Retræte & Clairvoyance kursus 

   6. dec – 10. dec 2018:    December retræte med julemarked og koncerter 

Mai-Britt arrangerer ture for små hold (6 – 8 personer) og altid med indlogering og halvpension 

i Basilica de San Francesco i Assisi, og det er jo der Broder Theodor har sit virke.  

 

Historie: 

Sankt Petri Kirke er en tysksproget evangelisk-luthersk kirke midt i København. Kirken er 

den ældst bevarede i Københavns indre by. Tårnet, midterskibet og koret stammer fra det 15. 

Århundrede. Den ligger på hjørnet af Nørregade og Sankt Peders Stræde i Latinerkvarteret.  

Kirken, som var en af de fire katolske sognekirker, blev i år 1585 af kong Frederik II 

overdraget til den tysksprogede menighed i hovedstaden. Menigheden var sandsynligvis blevet 

grundlagt ti år tidligere. Kirken var et samlingspunkt for Københavns politiske, økonomiske, 

kulturelle og militære elite, der ligesom hoffet først og fremmest benyttede sig af det tyske 

sprog. I gravkapellerne ligger der mange kendte personer, som f.eks Ernst Heinrivh Berling og 

(muligvis) Johan Friedrich Struensee. Treårskrigen 1848 – 1850 afspejlede den tiltagende 

spænding mellem danskere og tyskere, der var opstået i de foregående årtier, og kirken mistede 

sin særlige betydning: både medlemmer, anseelse og økonomisk styrke. 

Gravkapellerne: 

I 1805 blev begravelser af hygiejniske grunde forbudt i kirkebygninger, men i Sankt Petri 

Kirkes gravkapeller er de fortsat tilladte. De foregår nu som urnenedsættelser i et dertil bestemt 

kolumbarium. Kirkens gravkapeller er en stor, nøgleformet tilbygning nordvest for kirken. 

Gravkapellerne rummer mange gravminder over tyske og danske slægter. 
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