
Areopagossamling 2. pinsedag

GUD PÅ SØRLANDET
PRESTEGÅRDEN, VIGMOSTAD | 20.5 kl. 11-18

Areopagos og retreatstedet Prestegården ønsker å skape møteplasser for undring, tro og 
dialog. Nå inviterer vi alle Areopagosmedlemmer på Sørlandet og andre nysgjerrige til en åpen 
inspirasjonssamling. Vi setter fokus på meditasjon og åndelig erfaring. Gå ikke glipp av årets samling!

PROGRAM 

11:00 Gudstjeneste i Prestegårdens kapell  
v/ Tore Laugerud
12:30 Lunsj
13:30 Årstein Justnes: ”Mindfulness og Gud” 
15:00 Notto R. Thelle og Hans Grelland: 
Meditasjonserfaringer 
16:30 Kathrin Pabst: ”Uventet og ubedt”, 
presentasjon av et forskningsprosjekt 
om paranormale erfaringer i møte med 
tradisjonell tro (støttet av Areopagosstipendet 
2012) 
17:45 Avslutning 
18:00 Middag for de som ønsker

Mer info om oss på areopagos.no og prestegarden.no

Hans Grelland

Årstein Justnes

Notto R. Thelle

Hans Grelland er professor i kvantefysikk og master i filosofi ved 
Universitetet i Agder. Han har bl.a. arbeidet med følelsenes filosofi 
og med etikk. Har mange års meditasjonserfaring med bl.a. ACEM 
meditasjon.

Årstein Justnes er førsteamanuensis i bibelvitenskap ved Universitetet i 
Agder, og har instruktørutdanning innenfor mindfulness.

Tore Laugerud

Tore Laugerud er Areopagosprest og leder av Areopagos’ arbeid i 
Norge. Skrev bl.a. betenkningen ”Kirken i møte med den åndelige 
lengsel i vår tid” til Kirkemøtet 1999.

Notto R Thelle er seniorprofessor ved Teologisk fakultet, Universitetet 
i Oslo. Hans hovedengasjement er forskning, dialog og ettertanke 
i grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner og moderne 
spiritualitet. Har bl.a. mange års erfaring med zen inspirert meditasjon.      

Kathrin Pabst er konservator NMF og forskningsansvarlig ved 
Vest-Agder-museet i Kristiansand. Knyttet til sitt doktorarbeid om 
profesjonsetikk ved kulturhistoriske museer, har hun vært prosjektleder 
for en utstilling om religion på Sørlandet. Den har basert seg på 
personlige beretninger av 30 sørlendinger om hvordan egen tro har 
utviklet og forandret seg.

Kathrin Pabst

PÅMELDING 
E: inger.marie@prestegarden.no
M: 994 492 79 
A: PRESTEGÅRDEN, Vigmostad,  
    4520 Lindesnes

PRIS   
kr. 200,- inkluderer lunsj
kr. 350,- inkluderer lunsj og middag


