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Workshop om Helligånden  
 
I 2019 udkommer min lille og enkle meditationsbog. Forventet titel er:  
 
Tag Ånden ved hånden.  En meditativ vandring med Helligånden. 
 
Bogen er en opfølgning på fastebogen: Frihed og Fred. En meditativ 
vandring i fasten, fra 2017, der i år udkom i 2. oplag.  
Begge titler udgivet af forlaget Eksistensen. 
 
Den nye bog indbyder til en meditativ vandring mellem påske og 
pinse med Helligånden som livgiver og inspirations kilde.  
• 50 små stykker med inspiration og refleksion. 
• En til hver af de 50 dage. 
• Læseren møder, som i ”Frihed og fred”, en bred vifte af bibel- og 

billedmeditationer, små underfundige, fortællinger samt inspirerende citater.  
• Den rummer også en enkel guide til en daglig praksis.  
• Kort sagt: Samme model som ”Frihed og fred”.  
 
Med udgangspunkt i bogen kan jeg tilbyde at holde e n workshop 
om Helligånden og om brugen af bogen. 
Den præsenteres i en visuel og festlig form.  
Der er smagsprøver på indholdet og den røde tråd gennem bogen.  
Under workshoppen lægges der op til inddragelse, drøftelse og dialog.  
 
Følgende dage er pt mulige (først til mølle …).  
Det kan være eftermiddag, fyraftens-  
møde eller aften, som I ønsker det.  
 
Marts  
Tirsdag  d. 26. 
Onsdag d. 28. 
Torsdag d. 28. 
April  
Tirsdag  d.  2.  
Torsdag d.  4.  
Torsdag d. 11.  
Ønsker I en anden dag, så kontakt mig. 
 
Jeg håber, workshoppen her jeres interesse, så vi ses.  
Pris-idé kr. 2500 + kørsel. 
 
Det er også muligt at søge Statens Kunstfond, (forfattercentrum), 
der navnlig prioriterer provinsen.  
Opnås støtte, bevilges et honorar på kr. 4000, og jeres 
omkostninger vil alene være transporten.  
Kontakt mig for yderligere oplysninger.  
 
 
Men venlig hilsen 
 
Poul A. Beck 

 
Grethe Holmriis, fhv. Sognepræst  
Vor Frue Kirke, Aalborg, siger om en 
lignende workshop:  
 
Det var en rigtig dejlig aften, da Poul 
A. Beck besøgte os og fortalte om 
fasten. Han evner at skabe et trygt 
rum for samtale om tanker og 
følelser, vi ellers let kommer til at gå 
med for os selv.  
 
Der blev lyttet og talt og sat mange 
tanker i gang.  
 
En gruppe fra menigheden blev 
desuden så inspireret, at de fortsatte 
med at mødes hver mandag morgen  
for at holde hinanden fast på at 
fasten varer lige til påske. 
 

Forventet forside 
foto: Glasmusik fra 
Ikast Kirke af Svend 
Havsteen Mikkelsen 


