
Via Natura som forpligtende fællesskab 

Via Natura er et fællesskab af mennesker, der ønsker at leve i overensstemmelse med naturens 

rytme og love. Vi forpligter os over for hinanden på en enkel livsstil og nye vaner. Via Natura er 

med til at minde om vores samhørighed med naturen og vores ansvar som forvaltere af Guds 

skaberværk. Samtidig gør vi fælles sag med alle, der har omsorg for naturen og dens ressourcer. Vi 

knytter til ved de otte årstider, der stammer fra den keltiske tradition. Vi markerer de otte årstider 

gennem årstidsfesterne i I Mesterens Lys. www.imesterenslys.dk      

 

Formål 

En øget opmærksomhed på  

 Guds nærvær og stemme i naturen 

 Os selv (egenrefleksion) 

 Forholdet til andre mennesker 

 En mere bevidst livsstil    

 

Sansningen knytter an til: 

Så vidt muligt en sansevandring, sensio divina, i forbindelse med årstidstjenesterne og ved at 

færdes i naturen individuelt. Sensio divina betyder 'guddommelig sansning' og indebærer at lytte 

til naturens budskaber, og til, hvad Gud tilskynder og til at gøre gennem naturen. Læs mere 

 

Forpligtelsen knytter an til:  

 En ugentlig sensio divina. For eksempel en ½ times gåtur. 

 At læse den bibeltekst + sædtanke, som knytter sig til perioden mellem de otte årstidsfester. 

Teksterne danner klangbund for refleksionen (se nedenfor).   

 At sætte mål for handling i forhold til sig selv, andre og livsstil. 

 

Fællesskabet 

 Vi deltager så vidt muligt ved de otte årstidsfester og prioriterer de fire ”skæve” fester:  

Alle Helgen - det keltiske nytår (den 31.oktober), kyndelmisse (1. februar), forsommer (30. 

april) og sensommer (1. august).  

 Vi udveksler intensioner og erfaringer på mail.  

 Vi mødes som gruppe forår og efterår (i forbindelse med Alle Helgen og forsommerfesten). 

 Tovholderen sender mails og finder tidspunkter for at mødes i gruppen. 

  

Er du interesseret i at være med? 

Kontakt tovholder: Lene Skovmark, tlf 2836 1176, lene.skovmark@mail.dk 

 

 

 

 

 



Via Natura - tekster og sædtanker 

Tekster og sædtanker er udvalgt og formuleret af missionespræst Ole Skjerbæk Madsen, og er 

inspireret af sædtankerne i teosofien. En sædtanke sås som et sædekorn i sindet, hvorfra det 

udfoldes og bærer frugt i livet.  

31/10 - 1/11  Alle Helgen (keltisk nytår) 

Tekst  Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør.  

                         (Johs 11,25) 

Sædtanke  Jeg giver afkald og ser en ny begyndelse. 

21/12  Vintersolhverv  

Tekst Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed vil solopgangen fra det høje besøge os. 

 (Luk. 1,78). 

Tema Hvile - løfter, lyset tager til, solopgangen fra det høje, Kristi fødsel. 

Sædtanke  Jeg genkender evighedens lys i jordens mørke og reflekterer lyset i natten. 

1/2 Kyndelmisse   

Tekst Jeg er verdens lys; den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets

 lys. (Johs. 8,12). 

Tema Genfødsel - indvielse; kulde/vinter og varme/forår kæmper; jomfruelighed. 

Sædtanke Jeg udholder trængsler og forventer glædens fødsel. 

21-23/3  Forårsjævndøgn 

Tekst Hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis

 det dør, bærer det megen frugt. (Johs. 12,24).  

Tema Såtid - harmoni, lys og mørke i harmoni, sæden sås. 

Sædtanke  Jeg modtager Guds selvhengivende kærlighed og ser livets sædekorn i dødens skød. 

30/4 - 1/5       Forsommer 

Tekst Lammets bryllupsdag er kommet, og hans brud har gjort sig rede. (Åb. 19,7).  

Tema  Spiring – forening; frugstbarhed og vækst. 

Sædtanke Jeg åbner mit liv for den elskede og vil bære kærlighedens frugt. 

20-23/6     Sommersolhverv  

Tekst  Det er min glæde, og den er nu fuldkommen: Han bør vokse, men jeg blive mindre. 

 (Johs. 3,29-30, lettere bearbejdet).  

Tema Vækst - forandring, dagen har nået sin fulde længde, natten tager til. Sankt Hans 

 (Johannes Døber).  

Sædtanke  Jeg står på livets tinde og giver mig selv for den elskedes vækst.  

31/7 - 1/8     Sensommer 

Tekst Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen spiser af det 

 brød, han skal leve til evig tid. (Johs. 6,51).  

Tema  Høst - offer, kornhøsten fejres, offeret: hveden høstes for at blive til brød.  

Sædtanke  Jeg modtager brødet ovenfra og giver mig selv som brød til verden. 

21-23/9  Efterårsjævndøgn 

Tekst Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Johs. 1,5).  

Tema Lagring - håb; lys og mørke i balance, høsten er bragt i hus, tak.  

Sædtanke      Jeg takker for jordens frugt og tænder glædens lys i mørket, som kommer. 




