INVITASJON TIL ØKOFILOSOFISK DIALOG:
TEMA: HIMMELJORDEN
- økofilosofisk dialog under høy himmel TID: Helgen 30.1-1.2 2015
STED: Odderøya Fyr, Kristiansand
DIALOGVERT: Lars Verket og Per Ingvar Haukeland

Odderøya fyr rett ved Kristiansand er stedet for dette seminaret.
Vil du være med på en økofilosofisk dialog under høy himmel på Odderøya fyr? Økofilosof
Per Ingvar Haukeland og padlosof Lars Verket inviterer til dialog og en helg helt utenom det
vanlige. Tema for dialogen er himmeljorden, om natur og ånd i menneskelivet. Helgen vil gi
rom for den gode samtale og spennende menneskemøter, i tillegg til levende stillhet,
naturnærvær og dvelen. Vi vil både være innomhus (fyret) og innomHUS (Gaia), og det vil
være praktiske øvelser og tankestreif om livsfilosofiske spørsmål og hvordan vi kan leve mer i
tråd med natur og ånd i i hverdagen. Haukeland og Verket er begge medlem i Vennenes
Samfunn Kvekerne, og vil ut i fra dette ståsted dele sine erfaringer, men seminaret er åpent
for alle med ulik livssyn og trosretninger som er opptatt av å leve under høy himmel på
himmeljorden i samsvar med både natur og ånd.
Per Ingvar Haukeland, økofilosof med doktorgrad i pedagogisk
filosofi fra Berkeley, har samarbeidet med Arne Næss i mange
år, blant annet med boka Livsfilosofi (1998) og Dyp Glede
(2008). I tillegg har han gitt ut boka Mystica Eterna: Marcello
Haugens ord og tanker (2003) og Himmeljorden: Om det av Gud
i naturen (2010). Han arbeider for tiden ved Telemarksforsking i
Bø og underviser i økofilosofi og freds studier ved Høgskolen i
Telemark.
Lars Verket har vært kajakkpadler på heltid i snart 10 år, og er
selverklært padlosof. Han er også inspirert av Arne Næss sin
økofilosofi, og kobler dette med keltisk kristendomsforståelse.
Siden 2006 har han gitt ut fem padleguider for Sør-Norge.
Han titulerer seg også "homoludens" (det lekende menneske),
og har vært en aktiv blogger siden 2005. Adressen til bloggen er
selvsagt: www.homoludens.no

PRAKTISK INFORMASJON:
Påmelding: Vi har plass til 14 personer. Vi vil praktisere det slik at vi fyller opp plassene etter
hvert som når man melder seg på; om det blir flere enn 14 som melder seg, vil vi ha en
venteliste om noen melder frafall (innen en uke før kurs).
Du melder deg på til Lars Verket - lars@verket.no - 911 311 03
Sted og overnatting: Helgen holdes altså på Odderøya fyr, ca 25 min gange utenfor
Kristiansand sentrum. Det er dessverre ikke mulige å overnatte på selve fyret, men det er flere
alternativer i Kristiansand sentrum. Vi undersøker også muligheten for å ligge i telt på
Odderøya, og venter på svar fra kommunen.
Mat og utstyr: Vertskapet vil ha klar varm suppe og brød fredag kveld og vil kjøpe inn til
felles middag lørdag. Foruten dette må deltakerne selv ta med mat til frokost og lunsj lørdag
og søndag. Vi kan spise sammen i fyret, så om alle tar med litt, så deler vi med hverandre det
vi har, gjerne også litt frukt, nøtter eller annet vi kan ha til mellommåltider. Alle må ha med
egen kopp, tallerken og bestikk, og flott med termos, noe å sitte på og ellers kle seg etter
været. Vi vil være mye ”inne” i naturen!

Program:
FREDAG:
-‐ Kveld: Ankomst (tog fra Oslo og Stavanger ankommer omtrent samtidig rundt kl. 16; det
er bare å komme ut til fyret da).
-‐ Felles måltid (fra ca kl. 18, da alle har ankommet)
-‐ Dialog: Bli kjent med hverandre, introduksjon til temaet
-‐ Stillhet og naturmeditasjon
-‐ Kveldsvandring til toppen av Odderøya
LØRDAG:
-‐ Felles frokost (ca kl 9)
-‐ Formiddag: Dialog 1: Himmeljorden – økofilosofi med høy himmel
-‐ Lunsj
-‐ Etter lunsj: Dialog: Tur: Naturnærvær, øvelser, stillhet, meditasjoner og samtaler
-‐ Felles middag (ca 18) – vi lager mat sammen (Lars baker)
-‐ Kveld: Bilder og tekstlesing – deling, kveldsmeditasjon/vandring, stillhet
SØNDAG:
-‐ Felles frokost (ca kl. 9)
-‐ Formiddag: Dialog: Livsendring – hvordan bli et helere menneske?
-‐ Lunsj
-‐ Tur i himmeljorden – øvelser, samtaler
-‐ Etter lunsj: Dialog: Hvordan leve i samsvar med oss Selv, natur og ånd i hverdagen?
-‐ Avrunding (kl. 15: Tog går tilbake i retning Oslo og Stavanger ca kl. 16
Pris: kr 1850,- pr person.

