
 

 

 

NYHEDSBREV  

 Sommer 2021 

 

 

 
Kære Nyhedsbrevslæser  
 

Efter en lang periode med nedlukning på grund af Covid-19 der har sat 
et stort præg på afholdelsen af vores arrangementer, glæder vi os over 
at vi nu snart kan ses igen. 
I dette nyhedsbrev kan du finde informationer om vores spændende 

efterårs arrangementer. 
 

 

Sommerarrangement 
 
Vi havde et hyggeligt sommerarrangement lørdag den 19. juni med 
gåtur og meditation i skoven ved Jægerspris slot. Efterfølgende spiste 
vi en god frokost sammen, mange tak til jer der deltog og var med til at 
gøre dagen rigtig dejlig.  
 
 

Næste arrangement  
Vores næste arrangement i Rejsestalden er  
 

 

Onsdag den 1. september 2021 kl. 19:00 – 21:30 

Søren Hauge, der gæster os med 
Soul Flow – Frisæt dit liv 

 

 

 

 

 



 

 
                       

                         
 

I marts måned afholdte vi et webinar med Søren Hauge, vi var meget begejstrede 
og derfor har vi valgt at gentage succesen så mange flere får mulighed for dette 
fantastiske foredrag. 

Du behøver ikke at blive ved med at være i krig med dig selv. En ny fortælling, en 
ny vej og en ny metode til helhed kan bringe dyb glæde og fred ind i dit liv og føre 
til forbløffende transformationer. Metoden hedder Soul Flow, og den er 
karakteriseret ved dyb værdsættelse og et direkte møde med dine indre, levende 
sider, underbevidste, bevidste og højere bevidste. 

Soul Flow er en både enkel, dybtvirkende og nænsom metode til at blive ven med 
dig selv og få et nyt forhold til livet. Det er en healings-terapeutisk livspraksis, en 
meditativ invitation og et psykospirituelt syn på livet. Den har ændret og beriget 
mit eget liv i uhørt grad, og jeg har set virkningerne i min egen tilværelse, og i de 
menneskers liv jeg har hjulpet. 

Søren Hauge er spirituel underviser, coach og forfatter, og har arbejdet 
professionelt siden 1981. Han er uddannet magister i Idehistorie og filosofi fra 
Aarhus Universitet og har mange års erfaring med organisatorisk lederskab i 
holistiske miljøer. Han er medudvikler af den energipsykologiske typologi, 
JivaYou, og af den healingsterapeutiske Soul Flow Metode. De seneste år har 
Søren arrangeret spirituelle grupperejser til blandt andet England, Irland, 
Bulgarien og Færøerne, og han er forfatter til 20 bøger, heraf 3 på engelsk. Søren 
har undervist i en række lande og de seneste år især i USA. Han har specialiseret 
sig i naturspiritualitet og har etableret Elverkraftskolen. www.sorenhauge.com 

Du køber billetter til arrangementet på place2book via dette link Billetsalg 

Soul Flow - Frisæt dit liv v/Søren Hauge Har du spørgsmål omkring billetkøb er du 
velkommen til at sende en mail til kasserer@haf-hornsherred.dk 

Medlemmer af foreningen betaler 50 kr. Prisen er 100 kr. for 
gæster 

 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/hkizn8xw63
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/hkizn8xw63
mailto:kasserer@haf-hornsherred.dk


 

 

Kommende arrangementer i efteråret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterårets datoer er onsdage 

fra kl. 19.00 –  21.30: 

 

Datoer og program for efterårets arrangementer er: 

 

15. september Urternes rige/Husapoteket v/Hyldemor Maria Lisette Jacobsen    

6. oktober Hvad gør et godt grin v/Susanne Sivert   

13. oktober Akasha Arkivet v/Vivi Borregaard Adamz  

3. november Afdødekontakt v/ Sóley Árnadóttir 

17. november Skytsengle v/Marzcia Techau 

1. december Juletema 

 

Du kan læse mere om vores arrangementer og købe billetter på vores hjemmeside 

Efterårets arrangementer 2021 | HAF (haf-hornsherred.dk) 

  

 

 

Helsemesse afholdes i rejsestalden den 31. oktober 

2021 

 

Maledag med Margo Christensen afholdes den 21. 

november 2021 

https://haf-hornsherred.dk/?page_id=3594


 

 

 

 

Kontingent og medlemskab 

Kontingent for året 2021 indbetales til vores nye bank, 

Kontingentet er uændret 250 kr. (folkepensionister 150 kr. )! 

 

 

Sådan bliver du nyt medlem af HAF: 

Send en mail til kasserer@haf-hornsherred.dk med din mailadresse og 

mobilnummer. 

Indbetal medlemskontingent 250 kr. (folkepensionister 150 kr.) på ovenstående 

konto eller på MobilePay 29 94 54. 

 

Medlemskabet giver adgang til: 

• En lang række spændende og alsidige arrangementer (12-16 årligt) 

• Entré til langt de fleste arrangementer til ½ pris  

• Samvær med en masse rare mennesker  

• Hvis du har en virksomhed kan du reklamere for denne på vores hjemmeside 

og facebook 

 

 
Vi glæder os til at se dig i 2021! 

hvad enten du er gæst eller medlem :) 

 

På glædeligt gensyn! 

Hornsherred Alternativ Forening 

mailto:kasserer@haf-hornsherred.dk

