Odense Sathya Sai Gruppe
Aktiviteter, andet halvår 2017

Sai-møde, sang og studiekreds foregår i mødelokale Nielsen på adressen:
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 1. sal, Odense C. (der forefindes elevator) og
tjeneste foregår på et plejecenter og på gaderne i Odense.
Yderligere oplysninger på E-mailadressen: odensesathyasai@gmail.com
AUGUST
17. august …............
Studiekreds og sang, torsdag, kl. 19 til 21
19. august …............
Tjeneste på plejecenter i Odense, 3. og 1. sal, lørdag, kl. 14:30 til ca. 17:30
27. august ………….. Tjeneste på gaden i Odense, søndag kl. 13 til ca. 17
SEPTEMBER
7. september …........
23. september……..
24. september ……..

Studiekreds og sang, torsdag, kl. 19 til 21
Tjeneste på plejecenter i Odense, 1. og 2. sal, lørdag, kl. 14:30 til ca. 17:30
Tjeneste på gaden i Odense, søndag kl. 13 til ca. 17

OKTOBER
12. oktober…...….....
28. oktober …..........
29. oktober ………..

Studiekreds og sang, torsdag, kl. 19 til 21
Tjeneste på plejecenter i Odense, 2. og 3. sal, lørdag, kl. 14:30 til ca. 17:30
Tjeneste på gaden i Odense, søndag kl. 13 til ca. 17

NOVEMBER
23. november..........
26. november..........

Fejring af Sai Babas fødselsdag, torsdag, kl. 19 til 21
Tjeneste på gaden i Odense, søndag kl. 13 til ca. 17

DECEMBER
2. december............
Tjeneste på plejecenter i Odense, 1., 2. og 3. sal, lørdag, kl. 14 til ca. 18
10. december.........
Tjeneste på gaden i Odense, søndag kl. 13 til ca. 17
14. december ……… Studiekreds og sang, torsdag, kl. 19 til 21
- Ret til ændringer af datoer og tidspunkter forbeholdes -
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Aktiviteter i Odense Sathya Sai gruppe - andet halvår 2017:
Sai Baba har sagt: ”Jeg er kommet for at tænde kærlighedens lampe i jeres hjerter, for at sikre, at den lyser dag for

dag med forøget glans. Jeg er ikke kommet for at tale på vegne af nogen bestemt tro eller religion som fx hindutroen. Jeg har ikke nogen mission om at skabe offentlig opmærksomhed på nogen sekt, tro eller sag. Jeg er heller
ikke kommet for at samle tilhængere til nogen doktrin. Jeg har ingen planer om at tiltrække disciple eller hengivne ind i min fold eller nogen anden fold. Jeg er kommet for at fortælle jer om denne universelle enheds-tro, dette
Spirituelle Princip, denne kærlighedens vej, denne kærlighedens handling, denne kærlighedens pligt, denne kærlighedens forpligtelse” (4. juli, 1968) og ”Organisationerne opkaldt efter mig må ikke bruges til at offentliggøre mit
navn eller skabe en ny kult for tilbedelse af mig” (23. Februar, 1968). Så enhver er velkommen i organisationens centre og grupper og til at deltage i en eller flere af følgende aktiviteter:
Studiekreds
Materialet i studiekredsen tager udgangspunkt i Sathya Sai Babas lære. Der er studiekreds kl. 19 til kl. 20. Sai
Baba har sagt: ”En studiekreds er ikke bare det at læse bøger. Det betyder at finde et punkt i teksten, og at
hver person diskuterer, hvad det betyder for dem. Som en rundbordskonference. … Studiekredsen ser på de
forskellige facetter, … men, som i en diamant, er der en facet, som er flad, og fra den kan alt ses. At opdage
top-facetten er en studiekreds’ opgave. (Hislop, Samtaler med Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, side 165-166).
I 2017 er temaet ”Alle religioners enhed”. Sai Baba har sagt: ”Den person som dyrker kærlighedens afgrøde på sit hjertes
mark er en sand kristen, en sand sikh, en sand hindu og en sand muslim. Faktisk er han et sandt menneske og en sand åndelig
lærer”. (5. juli, 2001)
Sang
Sai Baba har sagt: ”Gud er allestedsnærværende. Han bor i ethvert hjerte, og alle navne er Hans. Så du kan kalde Ham ved et
hvilket som helst navn, der giver dig glæde. Når du synger, så tænk på meningen og budskabet i hvert navn og form af Gud, og
mærk deres sødme på din tunge” (l5. januar, 1972). Sangmødet starter ca. kl. 20. Man er velkommen til at møde kl. 20
og kun deltage i sang. Vi tilstræber ro og stilhed før og efter sangen. Vi synger overvejende danske sange.
Tjeneste på plejecenter
Tjenesten på plejecenteret består i et positivt socialt samvær og fællessange fra den danske sangskat. Alle kan
efter aftale mødes og følges med en til plejecenteret – fx via Odenses E-mailadresse (nævnt på forrige side).
Gadetjeneste
Gadetjenesten består i at tjene de sultne, fattige og hjemløse, der opholder sig på gaden. Alle kan deltage i gadetjeneste. Deltagerne mødes et aftalt sted og tager ud med den medbragte mad. Nærmere information ved henvendelse til tjeneste-koordinatoren - fx via Odenses E-mailadresse (nævnt på forrige side).
Introduktion for nye
En introduktion for alle, som har lyst til at involvere sig i gruppens aktiviteter. Videre information fås ved henvendelse til gruppekoordinatoren, hvorefter et møde planlægges (Odenses E-mailadresse (nævnt på forrige side).
Odense Sathya Sai Gruppe er sammen med andre grupper og centre i Danmark tilsluttet
Sathya Sai International Organisation.
Den principielle målsætning i Sathya Sai International Organisation er, at alle menneskelige relationer tager udgangspunkt i de fem menneskelige værdier (Sandhed, Rigtig Handling, Fred, Kærlighed og Ikke-Vold).

Der findes kun ét sprog - hjertets
Der findes kun én race - menneskeheden
Der findes kun én religion - kærlighedens
Der findes kun én Gud - som er allestedsnærværende
- Baba.
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