
DM seniorer Midtjylland 
http://www.dm.dk/OmDM/Organisationen/Pensionister/Klubber/SeniorerMidtjylland 

Nyhedsbrev  Februar 2016 

Møde i marts 

 

 

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 14:00 – 16:00. 

 
”Reinkarnation – klassisk og moderne” 

 

   DM’s lokaler Vesterbro Torv 1 – 3, 7. sal Aarhus C 

 

Tilmelding på finn.ellen.62@gmail.com   Ledsager er velkommen 

 

Program: 

 

A. Velkommen og nyt fra bestyrelsen 

 

B. Foredrag ved idéhistoriker Michael Jahn 

  

Michael Jahn har om sit oplæg oplyst følgende 

 

Efteråret bragte igen folkekirken på forsiden af medierne. En præst troede på reinkarnation, og kirkens 

håndtering af sagen kunne nok have været mere elegant.  

 

Ordet "reinkarnation" kommer af latin og betyder ordret "igen i kødet". Det kaldes populært for genfødsel. 

Begrebet dækker over den opfattelse, at der er en del af personen, der ved undfangelse eller i fødslen tager 

bolig i en fysisk krop. Ved den fysiske krops død lever denne personlighedsdel videre og fødes igen i en ny 

fysisk krop. Dette kredsløb tænkes fortsat gennem mange fysiske liv. 

Dette er den overordnede ramme, inden for hvilke der findes mange variationer, med store indbyrdes 

forskelle. 

Troen på genfødsel har eksisteret siden oldtiden, både i øst og vest, og elementer heraf spillede en vis rolle i 

gnosticismens udfordring af den tidlige kristne kirke, men er i nyere tid blevet et væsentligt element i hvad 

der i dag ofte kaldes ”den nye spiritualitet”, tidligere benævnt ”new age”, og er, som sådan, en stadig 

udfordring for den kristne kirke.  

 

Michael Jahn kommer med en redegørelse for de vigtigste elementer af reinkarnationsforståelsen fra klassisk 

tid til nu og fra både øst og vest.  

 

Michael Jahn er foredragsholder, tidligere formand for IKON-Danmark og redaktør af tidsskriftet 

IKON. 

 
Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 86 21 12 33 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er den 26. april kl. 20.30. 

Teatertur til Svalegangen, hvor skuespiller Hans Rønne opfører ”Abrahams Børn”. 

Indledning v/ Kirsten Dahl, kl. 16.00 i DM’s lokaler på Vesterbro Torv. 

Teaterbilletten koster 145 kr. for pensionister.   

Billetbestilling på 86 21 12 33 eller finn.ellen.62@gmail.com 
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