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24. marts kl. 21:47 · 
Er det okay at lave en skoleudflugt til et center, der underviser i 
tantrasex og meditation? Det mener nogle af forældrene til 
børnene fra Gedved Skoles 2. klasse ikke, det er. 

 
Forældre raser over skoleudflugt 
Et virksomhedsbesøg for 2. klasserne på den lokale folkeskole i Gedved har 
resulteret i en større debat i byen. Eleverne besøgte byens spirituelle cen... 
TV2OJ.DK 
 
Heidi Johansson 
Fjern Synes godt om · Kommenter · Del 
    Du,  Per Johansson,  Rena Holmstrøm og 30 andre synes godt om 

dette.    
    3 delinger     

   
    Fjern    Silas Ber  Syg mand eller dame der tror det er okay...  Fjern Synes 

godt om · Svar · 3 · 24. marts kl. 21:49          

   
    Fjern    Helle Pedersen  Nej det er ikke i orden  Fjern Synes godt om · 

Svar · 4 · 24. marts kl. 21:59          

   
    Fjern    Lonny Loft Sørensen  Ej sku da  Fjern Synes godt om · Svar · 4 · 

24. marts kl. 22:02          

   
    Fjern    Gitte Marie Zakariasen  er den ikke lidt gammel  Synes godt om · 

Svar · 2 · 24. marts kl. 22:04          

   
    Fjern    Michelle Rørmand Ravn  Nej det syntes jeg ikke  Fjern Synes 

godt om · Svar · 3 · 24. marts kl. 22:05          



   
    Fjern    Hanne Frydendahl  Det er ikke okay  Fjern Synes godt om · Svar · 

4 · 24. marts kl. 22:08          

   
    Fjern    Steffen Michael Bigum  Tror næppe sex bliver bragt på bane når 

en 2 klasse besøger centret , er i dumme eller hvad ???  Synes godt om 
· Svar · 18 · 24. marts kl. 22:09          

   
    Fjern    Marianne Willert  Det handler ikke om sex. Det handler om 

Tigerens Rede er andet og mere end, hvad de giver sig ud for at 
være. Fjern Synes godt om · 3 · 26. marts kl. 23:11          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Vega Dalgaard  Sikke fordomsfulde folk dog kan være.. 

Uvidenhed skaber frygt siger man. Synes godt om · Svar · 19 · 24. 
marts kl. 22:39          

   
    Fjern    Christina Wille  Spild af tid, hvad fanden skal 8-9årige børn der? 

Det er da et urelevant sted at besøge, de burde kunne finde meget 
mere meningsfyldte virksomheder at besøge Fjern Synes godt om · 
Svar · 7 · 24. marts kl. 22:43          

   
    Fjern    Marianne Hundebøll  Fokus var nok på at det er en 

virksomhed.... Der var nok ikke tantra på programmet. Hvis vi vil have 
den åbne skole må vi også have tiltro til at skolerne ved hvad de gør. 
Måske stedet skulle holde åben hus for forældrene?  Synes godt om · 
Svar · 22 · 24. marts kl. 22:46          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Der har været arrangeret åben hus, men 

tilslutningen var lille, og der var ingen kritikere tilstede i følge en 
artikel i en lokal avis. Synes godt om · 3 · 25. marts kl. 09:09          

   
    Fjern    Marianne Willert  Hvad skulle vi også der? jeg deltager 

heller ikke i Scientologys kurser for at høre om deres 
implantstation i de franske alper! Fjern Synes godt om · 2 · 26. 
marts kl. 23:12          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Dit valg. Muligheden var der. 

Synes det er en fin måde at lukke op for lokalsamfundet. Meget 
ikke-sekt agtigt  Synes godt om · 2 · 28. marts kl. 13:12          

   
    Fjern    Per Johansson  Tigernes Rede er en sekt!  Fjern Synes 

godt om · 1 · 29. marts kl. 15:31          

   
    Fjern    Per Johansson  Vega Dalgaard skrev: "Sikke fordomsfulde 

folk dog kan være.. Uvidenhed skaber frygt siger man." Det 
giver jeg dig ret i! Der er masser af mannesker herinde der er 
uvidende. Og jeg taler ikke om mig selv. Det er fakta at Tigernes 
Rede er en sekt!  Fjern Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 15:34          

   
    Fjern    Marianne Willert  Det handler ikke om frygt for tantrasex 

og dets lige. Det handler om Tigerens Rede er andet og mere 



end, hvad de giver sig ud for at være. At Tigerens Rede er en 
religiøs sekt også selvom, de har holdt åbenthus. Også selvom 
sektens leder påstår, at det eneste de har til fælles er glæden 
ved meditation. Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 18:47          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Kathrine Skov Jensen  Dømmekraft hmm det er sgu da faderen 

der har mistet dømmekraften hvis han trækker barnet ud af skolen 
alene på baggrund af et virksomhedsbesøg. Er sikker på datteren har 
været udsat for større traumer i hendes liv. Come on...  Synes godt om · 
Svar · 19 · 24. marts kl. 22:56          

     Skjul 11 svar    

   
    Fjern    Kathrine Skov Jensen  Tantrasex nej, men det er en 

virksomhed - lokal virksomhed. Der er mange ting der undre mig 
i mit barns skole, men når jeg så sidder til forældre møder eller 
oplever klassens forskellighed, ser jeg pludselig meningen med 
det der tidligere undrede mig.   

   Jeg kunne vende spørgsmålet om og sige hvorfor skulle de ikke 
bruge tid på det? I nogen hjem bliver det dyrket SM eller analsex 
- nogen har 2 mødre eller 2 fædre det er børnenes hjem, det her 
er et virksomhedsbesøg. Havde det været bedre med et besøg i 
superbrugsen hvor de sælger cigaretter og alkohol.   

   Hvor er rummeligheden? Og åbenheden?  Synes godt om · 8 · 
24. marts kl. 23:49          

   
    Fjern    Kathrine Skov Jensen  Er 2 mio % sikker på der ikke er 

blevet dyrket tantrasex for øjnene af børnene. Lærte noget 
virkeligt ! Syntes da det er aldeles relevant med den inklusionen 
folkeskolen er stillet over for og ikke mindst det ansvar mange 
forældre overlader til folkeskolen, at børnene lære at finde roen i 
sig selv.  

   Og så når vi frem til hvorfor skulle slagteri eller krematorie ( er i 
tvivl om stavemåden) være bedre? Det vil helt sikkert gavne 
nogen børn, mens andre vil have mere gavn af dette sted. Børn 
er forskellige, lære forskelligt og alle kan ikke stå forest i 
køen..... Rummelighed og anerkendelse af forskellighed hvor 
blev den af?  Synes godt om · 8 · 25. marts kl. 00:12          

   
    Fjern    Louise Lucille Lotus Kristoffersen  Hørt! Synes godt om · 

2 · 25. marts kl. 08:00          

   
    Fjern    Kathrine Skov Jensen  Der er en der har fået kolde fødder 

i nattens løb og slettet de mellemliggende beskeder....  Synes 
godt om · 4 · 25. marts kl. 08:26 · Redigeret          

   
    Fjern    Marianne Willert  Så i synes at 2. klasses børn skal hen til 

en religiøs sekt..skal de også på besøg i Grimhøj 
moskeen?  Synes godt om · 1 · 26. marts kl. 23:14          



   
    Fjern    Kathrine Skov Jensen  En religiøs sekt??? Grimhøj 

moskeen ville da være vildt spændene og udvide deres viden 
om forskellighed!  Synes godt om · 4 · 27. marts kl. 00:00 · 
Redigeret          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Jeg er så enig med dig Kathrine. Synes godt 

om · 3 · 27. marts kl. 08:37          

   
    Fjern    Per Johansson  Min dømmekraft fejler ikke noget. Den er i 

top. Tigernes Rede er en sekt!  Synes godt om · 29. marts kl. 
15:32          

   
    Fjern    Per Johansson  Syntes at alle de der mener vi er helt galt 

på den omkring Tigernes Rede er en sekt bør poste alle deres 
argumenter der kan beviser det modsatte. Glæder mig til at læse 
det...:-))) Kom frisk. Synes godt om · 29. marts kl. 16:23          

   
    Fjern    Kathrine Skov Jensen  Eller også kunne du starte med at 

fortælle om alt det der gør det til en sekt!  Synes godt om · 1 · 29. 
marts kl. 16:26          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Tigerdåb, Tigervielser, eget kors, En 

relligiøs leder, inderkreds, yderkreds, samfundsfornyelse i 
samfundet. Så det er meget andet end at Meditere og dyrke 
Tantra! Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 19:51          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Ginalyn Absulio  Neeeeeeej  Fjern Synes godt om · Svar · 1 · 24. 

marts kl. 23:10          

   
    Fjern    Michelle Holm Jørgensen  Jep. Det er helt fair. Det er et 

virksomhedsbesøg - ikke et kursus i tantrasex. Synes godt om · Svar · 
10 · 24. marts kl. 23:59          

   
    Fjern    Heidi Johansson  En virksomhed uden ansatte. Synes godt 

om · 1 · 29. marts kl. 19:51          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Berit H Nielsen  Nej det er det da overhovedet ikke. hvad sker der 

lige for den folkeskole  Fjern Synes godt om · Svar · 4 · 25. marts kl. 
00:37          

   
    Fjern    Kirsten J. Malm Hansen  Det må da være læreren, der har 

interesse i at komme sådan nogle steder, ikke for børn i 2.klasse.  Fjern 
Synes godt om · Svar · 5 · 25. marts kl. 02:38          

   
    Fjern    Karen-Marie Langballe Jensen  Absolut ikke, � Fjern Synes godt 

om · Svar · 5 · 25. marts kl. 03:16          

   
    Fjern    Vibeke Bentsen  Det er IKKE i orden !!! Fjern Synes godt om · 

Svar · 4 · 25. marts kl. 05:30          

   
    Fjern    Birthe Lona Petersen  Det er ikke i orden,  Fjern Synes godt om · 

Svar · 4 · 25. marts kl. 06:06          

   
    Fjern    Dorthe Perto Bendixen  Øh nej!  Fjern Synes godt om · Svar · 4 · 

25. marts kl. 06:41          

   
    Fjern    Henny Hansen  Nej,og der blev sagt på tv at børnene skulle lære 

at forholde sig til forskellige virksomheder,kan det forlanges af børn i 
en 2.klasse ???? Eller er det bare mig der er gammeldags ???  Synes 
godt om · Svar · 3 · 25. marts kl. 07:14          

   
    Fjern    Louise Lucille Lotus Kristoffersen  Det ER bare dig der 

er gammeldags! Selvfølgelig kan børn da forholde sig til 
forskelligheder i 2! Det lærer jeg da mine børn hver dag og de er 
5 og 7!  Synes godt om · 1 · 25. marts kl. 07:58          

   
    Fjern    Marianne Willert  Du er langt ude Louise Synes godt om · 1 

· 26. marts kl. 23:15          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Ja Louise det er den måde, vi i Gedved 

bliver tiltalt når vi er uenige med de såkaldte debatøre Synes 
godt om · 3 · 27. marts kl. 08:29          



   
    Fjern    Heidi Johansson  Rikke Aaskov jeg syntes da ikke jeg kan 

mindes at du har deltaget i debatten som kører? Hvis jeg tager 
fejl må du meget undskylde;o) Og så er det jeg ikke kan lade 
være med at spørge, hvordan syntes du vi bliver tiltalt inde på 
debat forum? Der hiver de jævnlig vores store børn med som 
overhoved ikke har deltaget i det her, men det er måske helt 
okay?  Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 13:01          

   
    Fjern    Marianne Willert  Præcis Heidi,Nej Rikke Aaskov, det er 

det ikke. Du har ikke deltaget i debatten på Debatforum-Gedved. 
Det du skriver her, er langt ude og det ville du også have fået at 
vide i forummet. Det er kritikerene af Tigerens Rede, der er 
udsat for hadefulde bemærkninger gang på gang. Fjern Synes 
godt om · 2 · 29. marts kl. 14:23          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Ja og samt trusler til opfordring på drab, 

hvordan tror du vi har det?  Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 
15:46          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Tro mig jeg har fuldt med på side linien, 

men jeg har ikke et behov for debatere i jeres forum, da jeg 
synes tonen er forfærdelig begge veje. Og trods jeres indlæg 
mener jeg ikke det er et problem at sende en klasse derned. Og 
det er ok med mig i synes jeg er langt ude, men det er min 
opfattelse, at det er jeres mening om alle der er i mod jer, men 
det er min tolkning.  Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 16:04          

   
    Fjern    Per Johansson  Heidi Johansson skrev: Ja og samt trusler 

til opfordring på drab, hvordan tror du vi har det? Ja- Det skulle 
de lige prøve på deres egen krop, så havde tonen været end 
anden!  Synes godt om · 29. marts kl. 16:17          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Jeg syntes det er helt fint at andre har 

en anden mening, men jeg mangler bare at hører nogle 
argumentationer for at det ikke er en Sekt. Ville du stadigvæk 
sende dit barn / børn afsted til Tigerens Rede hvis du viste med 
sikkerhed det var en Sekt?  Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 
16:17          

   
    Fjern    Marianne Willert  Jeg opfatter ikke denne problematik, 

som værende en kamp mellem to parter. Jeg er ikke "i krig". Det 
er heller ikke min holdning, at alle der er "imod os", som har en 



kritisk holdning til Tigerens Rede, er langt ude. Folk kan synes, 
hvad de vil. Det som er langt ude, er, når man påstår, at små 
børn i 2. klasse er i stand til at reflektere over det, de møder på 
Tigerens Rede. Det er de ikke. Der er flere, der ikke mener, at 
børn skal hen til en religiøs sekt, som et led i folkeskolens 
undervisning her i blandt undertegnede og jeg forbeholder mig 
min grundlovsret til at ytre mig herom, samt til at orientere om, at 
Tigerens Rede er en religiøs sekt udover at være et 
kursuscenter for medition. Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 
18:56          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Anita Märcher  Nej det er sku ikke iorden  Fjern Synes godt om · 

Svar · 4 · 25. marts kl. 07:37          

   
    Fjern    Louise Lucille Lotus Kristoffersen  Hold kæft en flok uvidende 

mennesker! Og sikke en far, godt han ikke er min! Jeg tvivler på at de 
på besøget blev oplyst om tantrasex, men blot om det at meditere! Jeg 
går til yoga og meditation i mit træningscenter er jeg så i en sekt? Ej 
stop stop stop! Fedt at en folkeskole åbner mere op for det spirituelle! 
Flere og flere institutioner, skoler, sundhedsplejersker osv begynder og 
se vigtigheden i at meditere selv helt ned til spædbørnsalderen! Så nu 
er vi snart alle i en sekt jo, arg helt ærligt!Vågn op snæversynede 
mennesker!! Synes godt om · Svar · 17 · 25. marts kl. 07:56          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Det er ikke okay, at 2 klasses børn skal 

besøge en religiøs Sekt!  Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 13:03          

   
    Fjern    Louise Lucille Lotus Kristoffersen  Og hvad bygger du 

din viden på at det er en religiøs sekt, Heidi?  Synes godt om · 
29. marts kl. 13:21          

   
    Fjern    Marianne Willert  Du kan læse begrundelser på 

Debatforum-Gedved. Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 
14:24          

   
    Fjern    Louise Lucille Lotus Kristoffersen  Det er gjort tak, og 

som jeg ser det, kører dig og ham Per enmands show derinde, 
mærkeligt ikke flere træder til i "debatten" Synes godt om · 1 · 29. 
marts kl. 14:37          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Det tør de jo ikke, men vi har fået en del 

private henvendelser fra Gedved borgere der deler vores 
synspunkter men ikke tør deltage aktivt i debatten, da de ikke vil 
udsættes for det samme som vi er og har været igennem! 
Tigerdåb, tigervielser, eget kors, en religiøs leder, inderkreds, 
yderkreds og samfundsfornyelse i samfundet. Kom gerne med 
modbeviser og jeg ser frem til at læse dem.  Synes godt om · 3 · 
29. marts kl. 15:53          

   
    Fjern    Marianne Willert  I så fald "ser du" med de forkerte briller 

på Louise Lucille.. der er flere, som har samme kritiske holdning 
til Tigerens Rede og skolens besøg dertil med børn i de små 



klasser. Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 18:58 · Redigeret          

   
    Fjern    Karina Legarth Onsager  Og der er endnu flere der har 

modsat holdning end jeres!! Skal vi ikke også droppe 
julegudstjenesten, når vi nu er så godt igang  Synes godt om · 2 · 
30. marts kl. 23:36          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Hanne Holm Johansen  Nej, de er for små til det Fjern Synes godt 

om · Svar · 4 · 25. marts kl. 08:15          

   
    Fjern    Oliver Nalinski Jensen  Oliver Blom Rahbek Andersen  Synes 

godt om · Svar · 1 · 25. marts kl. 08:17          

   
    Fjern    Dorethe Jensen  Ikke ok der må være andre virksomheder at se 

hvad med en chokolade fabrik Fjern Synes godt om · Svar · 5 · 25. 
marts kl. 08:20          

   
    Fjern    Mette Madsen  Ha ha, det er funny. De har altid været lidt bange 

for det center i Gedved.  Synes godt om · Svar · 2 · 25. marts kl. 08:23          

   
    Fjern    Marianne Willert  Hvem er bange?  Synes godt om · 1 · 29. 

marts kl. 14:24          

   
    Fjern    Per Johansson  Ja hvem?  Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 

15:29          

   
    Fjern    Per Johansson  Louise Lucille Lotus Kristoffersen. Det er 

dig der er et uvidende menneske, sorry.  Synes godt om · 29. 
marts kl. 15:38          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Heidi Christine Møller  Hvor er beviserne for det er en religiøs 

sekt ? Det er en ommer kære fordomsfulde forældre.  Synes godt om · 
Svar · 5 · 25. marts kl. 08:23          

     Skjul 12 svar    

   
    Fjern    Lone Væring Pedersen  Hov hov Heidi Christine Møller de 

underviser også i tantra sex og det er noget MEGET slemt noget 
og når de nu er en sekt så viser de det da helt sikkert til børnene 
for sådan er folk der mediterer  Synes godt om · 2 · 25. marts kl. 
12:06          

   
    Fjern    Heidi Christine Møller  Haha ja, det er meget farligt at 

meditere. Læste også her på siden at de sælger økologiske 
madvarer i den lokale brugs  Synes godt om · 25. marts kl. 14:09          

   
    Fjern    Lone Væring Pedersen  Fy for Søren, ja økologi er også 

noget farligt noget, i det hele taget er alle der synes noget andet 
end dig eller lever på en anden måde farlige. Nej spøg til side, 
utroligt at bare fordi man siger tantra sex så er man farlig, der er 
faktisk ret mange...Se mere Synes godt om · 25. marts kl. 14:21          

   
    Fjern    Heidi Christine Møller  Så det i tv igår og jeg var måløs. 

Tænk sig at overveje at tage sit barn ud af skolen. Tænker det 
er sundt for børn at få en nuanceret syn på tingene og fordi der 
undervises i trantra sex for betalene medlemmer, bliver børnene 
næppe involveret i det. Synes det er en tåbelig debat, som aldrig 
skulle have været der. Synes godt om · 4 · 25. marts kl. 14:27          

   
    Fjern    Marianne Willert  Beviserne er tilgængelige i Debatforum-

Gedved Synes godt om · 1 · 26. marts kl. 23:16          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Beviser er vist så meget 

sagt! Synes godt om · 3 · 28. marts kl. 13:14          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Det er bevist og man kan læse det hele 

på Debat forum! Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 13:05          

   
    Fjern    Per Johansson  Beviserne ligge der! Fjern Synes godt om · 

1 · 29. marts kl. 15:29          

   



    Fjern    Marianne Willert  Det handler ikke om økologi, frygt 
tantrasex osv. Der er flere, der ikke mener, at børn skal hen til 
en religiøs sekt, som et led i folkeskolens undervisning her i 
blandt undertegnede og jeg forbeholder mig min grundlovsret til 
at ytre mig herom, samt til at orientere om, at Tigerens Rede er 
en religiøs sekt udover at være et kursuscenter for medition. 
Som beskrevet mange gange før,de tigerdøber børn til stedets 
medlemmer,  

   - afholder tigertantravielser af tantrapartnere  
   - de går ind for en samfundsfornyelse baseret på meditation og 

kærlighed, samt spiritualitet og mener, at det er eneste sande 
vej mod et bæredygtigt samfund  

   - de bærer et hjemmelavet kors, bodhitsattvakorset med en 
tværbjælke  

   - et medlem mener, den 4. verden ligger i Gedved  
   - forguder en karismatisk leder, som træffer alle større 

beslutninger  
   - stedet er bygget op omkring en inder- og yderkreds, hvoraf 

medlemmer af inderkredsen er forpligtet til at meditere mindst én 
gang dagligt og dyrke tantrasex. Og de missionerer med bla. 
Tigerekspressen i hele Danmark og i Norge. Nævnte punkter er 
begrundet med kildehenvisninger i Debatforum - Gedved. Det 
kan være uoverskueligt på nuværende tidspunkt at danne sig et 
overblik og der vil derfor blive oploadet et dokument i den 
kommende uge, som beskriver dette nærmere Fjern Synes godt 
om · 2 · 29. marts kl. 19:08 · Redigeret          

   
    Fjern    Heidi Christine Møller  Stop jer selv......  Synes godt om · 3 

· 29. marts kl. 19:49          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Hvad mener du Heidi Christine Møller? 

Du bad om en ommer, den fik du, en klar beskrivelse af hvorfor 
vi mener det er en Sekt! Hvad er dit argument for det ikke er en 
Sekt og henvis gerne til kilden?  Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 
20:05          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Lotte Engelhard Rasmussen  Jeg tvivler på de blev oplyst om 

tantra sex, men kun meditation og det burde alle lære fra de er 8 , det 
ville afhjælpe mange ADHD børn og depressive og stressede 
mennesker , meditation er meget sundt . Personligt. Har jeg fået mit 
blodtryk ned kun ved at mediterer , så prøv og undersøg det nærmere 
inden i hænger folk ud der mediterer som en sekt , lyder som en der 
selv burde begynde at mediterer .   

   Og tvivler meget på de er blevet undervist i tantra sex   
   Folk der mediterer har et meget mere positivt og rummeligt livssyn ,og 

det er bevist . Så prøv og mediter  Synes godt om · Svar · 8 · 25. marts 
kl. 08:32          

   
    Fjern    Marianne Willert  Det handler om, at man tager børn hen 

til en religiøs sted, da Tigerens Rede er andet og mere end et 
kursuscenter for meditation. Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts 
kl. 19:09          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Rikke Aaskov  Jeg er enorm stolt af at bo i denne by, hvor vores 

skoleleder respektere mangfoldigheden i vores samfund, og tror på sit 
eget lederskab, og dermed ikke spørger forældrene i de specifikke 
klasser om lov til, hvilke undervisnings materiale der skal bruges. Vi 
har en kompetent skolebestyrelse, som har medbestemmelse og som 
bliver hørt, men i sidste ende er det jo lederes ansvar. I mine børns 
klasse har de også været på besøg på tigerens rede, hvilket var en stor 
succes, de har været på besøg på et værksted, hvor der hang nøgne 
damer på væggene ( hvilket er blivet talt noget mere om, end at de 
skulle sidde i dugdråbe salen i tigeren rede), de har haft børne yoga 
med forældre, der tilbyder det et helt andet sted i byen, de har haft en 
inde og fortælle om vindmøller og meget meget mere, altså et ret 
nuanceret billede af lokallivet og dets mangfoldighed. Jeg forstå 
ganske enkelt ikke hvad der får folk til, at køre dette emne helt her ud, 
hvor det er endt i en hekse jagt på en minoritet i et lille 
landsbysamfund. Jeg har boet i byen i 37 år, og det mest alarmerende 
jeg kan komme frem til ved tigeren rede er, at dem jeg kender der har 
deres gang i huset er meget positive mennesker, og så en anden ting 
brugsens øko afdeling er ret stor i forhold til f.eks. Bilka, jeg ved dog 
ikke om det har noget med tigeren rede at gøre, men jeg kan på ingen 
måde se, at det skulle skade vores børn, at se dette kursus 
center. Synes godt om · Svar · 25 · 25. marts kl. 08:37          

   
    Fjern    Marianne Willert  Der er ingen heksejagt. Der er 

orientering om, at Tigerens Rede er andet og mere end, hvad de 
giver sig ud for at være.  Synes godt om · 1 · 26. marts kl. 23:18          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Jeg er på ingen måde enig med dig, og det 

bliver vi nok aldrig. Jeg tror vi tolker meget forskelligt, og det skal 
der jo være plads til. Synes godt om · 3 · 27. marts kl. 08:21          

   
    Fjern    Per Johansson  Helt enig Marianne Willert Synes godt om · 

1 · 29. marts kl. 15:39          

   
    Fjern    Marianne Willert  Ja, folk tolker den orientering, der er 

givet om Tigerens Rede som værende noget meget meget 
frygteligt noget, som skal høvles ned med de mest tilsvætende 
bemærkninger, jeg har set længe! Fjern Synes godt om · 2 · 29. 
marts kl. 19:10          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Torben Koust Enevoldsen  Tror da den mand er på svampe eller 

noget andet når han trækker sit barn ud af skolen med sådan et tyndt 
og latterligt grundlag.. Synes godt om · Svar · 2 · 25. marts kl. 08:44          

   
    Fjern    Helene Faber  nej det er ikke ok  Fjern Synes godt om · Svar · 3 · 

25. marts kl. 09:04          

   
    Fjern    Eva Lykke Nielsen  Nej det da ikke rigtigt det skal forbydes lige 

nu og her  Fjern Synes godt om · Svar · 3 · 25. marts kl. 09:20          

   
    Fjern    Kevin Mathiasen  Snakken om at der var en sekt - Kom den før 

eller efter at skolen tog på den omtalte udflugt. For hvis før, er jeg enig 
med faderen. Det er skummelt.  Fjern Synes godt om · Svar · 3 · 25. 
marts kl. 09:33          

     Skjul 15 svar    

   
    Fjern    Kenneth Bunzel Terkelsen  Længe før. Men skolen har 

besøgt stedet tidligere uden bøvl. Det er jo ikke ligefrem fordi de 
underviser børnene i tantrasex, de laver også andre ting 
derude. Synes godt om · 25. marts kl. 10:02          

   
    Fjern    Kevin Mathiasen  Men hvorfor tager skolen hen til et sted 

hvor folk snakker om der er en sekt i første omgang? Eller er det 
bare mig der er paranoid?  Synes godt om · 2 · 25. marts kl. 
10:06          

   
    Fjern    Kenneth Bunzel Terkelsen  Det er ikke alle, der kalder det 

en sekt. Flere af børnene i skolen har sin daglige gang dernede i 
forvejen, så netop derfor er det en god idé at sætte de andre 
børn ind i, hvilken hverdag deres klassekammerater har. Det er 
kun godt at give børn noget ...Se mere Synes godt om · 1 · 25. 
marts kl. 10:11          

   
    Fjern    Kevin Mathiasen  Jeg forstår godt det med at give bedre 

tilgang til forskellighed. Men når der i det heletaget er et rygte 
om at der foregår noget som nogen kunne finde på at betragte 
som en sekt, burde der slet ikke være tale om at trække en 
2.klasse med derned. Jeg synes ikke de er nogle fordomsfulde 
idioter. Men nogle forældre der er bekymrede for om deres børn 
skal sidde fast i en sekt. Fjern Synes godt om · 6 · 25. marts kl. 



10:35          

   
    Fjern    Marianne Willert  Vrøvl Kenneth, at fordi nogle børn 

kommer hos sekten, skal andre børn også derhen. Tigerens 
Rede er en religiøs sekt og altså andet end, hvad de giver sig ud 
for at være.  Synes godt om · 1 · 26. marts kl. 23:20          

   
    Fjern    Kevin Mathiasen  Så du foreslår at vi skal holde op med at 

bruge ordet sekt. Når det er dét folk er bange for stedet 
er?  Synes godt om · 1 · 28. marts kl. 15:04          

   
    Fjern    Kenneth Bunzel Terkelsen  Religiøse grupper er i min 

optik ALLE sekter, uden undtagelse. Kalder man Tigerens Rede, 
Jehovas Vidner, Indre Mission, Faderhuset osv. for en sekt, bør 
man gøre det samme ved folkekirken, Muslimsk Trossamfund, 
Scientology og hvilken som helst anden religiøs forsamling, for 
der er absolut ingen forskel. Ingen af dem foretager sig noget 
ulovligt, for hvis de gør, får de problemer af en hvis størrelse. Er 
det i orden at dit barn tager i kirken med sin klasse, burde det 
også være i orden at de besøger TR.  Synes godt om · 2 · 28. 
marts kl. 15:14          

   
    Fjern    Per Johansson  Tigernes Rede er en sekt!  Synes godt om · 

29. marts kl. 15:26          

   
    Fjern    Per Johansson  Torben Koust Enevoldsen skrev:"Tror da 

den mand er på svampe eller noget andet når han trækker sit 
barn ud af skolen med sådan et tyndt og latterligt grundlag.." Du 
taler som du har forstand!= Ingen! Synes godt om · 1 · 29. marts 
kl. 15:28          

   
    Fjern    Per Johansson  Og Tigernes Rede er en sekt 

Kevin...... Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 15:40          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Ja Kenneth jeg helt enig. Synes godt om · 

29. marts kl. 16:09          

   
    Fjern    Kevin Mathiasen  Per du kan roligt tage dit barn ud af den 

skole. Det er jo for at BESKYTTE dit barn. Fjern Synes godt om · 
3 · 29. marts kl. 17:01          

   
    Fjern    Marianne Willert  Præcis Kevin, flere i byen blev ligefrem 



smidt ud af lokalrådets Facebookgruppe, som også er byens 
Facebookgruppe fordi, man ønskede at debattere Tigerens 
Rede. Det var ikke velkomment. Derfor blev Debatforum-Gedved 
dannet, hvor debatten fortsatte. Siden er det kommet frem i 
lyset, at Tigerens Rede er andet og mere end blot et 
kursuscenter for meditation. Tigerens Rede er også en religiøs 
sekt. Som beskrevet mange gange før,de tigerdøber børn til 
stedets medlemmer,  

   - afholder tigertantravielser af tantrapartnere  
   - de går ind for en samfundsfornyelse baseret på meditation og 

kærlighed, samt spiritualitet og mener, at det er eneste sande 
vej mod et bæredygtigt samfund  

   - de bærer et hjemmelavet kors, bodhitsattvakorset med en 
tværbjælke  

   - et medlem mener, den 4. verden ligger i Gedved  
   - forguder en karismatisk leder, som træffer alle større 

beslutninger  
   - stedet er bygget op omkring en inder- og yderkreds, hvoraf 

medlemmer af inderkredsen er forpligtet til at meditere mindst én 
gang dagligt og dyrke tantrasex. Og de missionerer med bla. 
Tigerekspressen i hele Danmark og i Norge. Nævnte punkter er 
begrundet med kildehenvisninger i Debatforum - Gedved. Det 
kan være uoverskueligt på nuværende tidspunkt at danne sig et 
overblik og der vil derfor blive oploadet et dokument i den 
kommende uge, som beskriver dette nærmere.  Fjern Synes godt 
om · 2 · 29. marts kl. 19:14          

   
    Fjern    Kevin Mathiasen  Ejjjj! Synes godt om · 29. marts kl. 22:34          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Kim Skovgaard Høst  Nej det er bedre de surfer rundt på deres 

computer og lære det ha ha  Synes godt om · Svar · 25. marts kl. 09:38          

   
    Fjern    Rune Toft Lønstrup  Jeg vil da ønske der var sådan nogle 

udflugter dengang jeg gik i skole !!!!! �  
   
   Nej, selvfølgelig er det ikke okay at der bliver lavet sådan nogle ture 

....  Fjern Synes godt om · Svar · 2 · 25. marts kl. 10:44          

   
    Fjern    Charlotte Bak-christensen  Det er da ok , de kan lige så godt 

lærer det fra barnsben af Synes godt om · Svar · 25. marts kl. 10:49          

   
    Fjern    Lotte Engelhard Rasmussen  Synd for de børn, der har så 

uvidende forældre ang meditation, de burde lige sætte sig ind i det 
inden de kalder det sekt og det der er værre, det ville være fantastisk 
hvis meditation kom på skoleskemaet, der ville blive mere ro, mere 
overskud mere harmoni og bedre indlæring i klasserne, og forældrene 
ville få rolige harmoniske børn hjem   

   Og meditation er kommet for at blive og det breder sig , så tag dig lige 
en halv time og Google hvad meditation kan gøre for et menneske. 
Fandt vi alle ind til roen i os selv, ville vi jo ikk ha noget at brokke os 
over, blive uvenner over føre krig over, så kan godt se det er mega 
farligt at lære små børn der skal vokse op i det hadske samfund vi har 
sørget for til dem . At de kan finde roen og kærligheden til dem selv og 
andre ved at meditere.  Synes godt om · Svar · 6 · 25. marts kl. 13:42          

   
    Fjern    Marianne Willert  Tror du ordet sekt, blot er slynget ud? 

Det er som flere andre stedet beskrevet, hvorfor Tigerens Rede 
er en religiøs sekt. Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 19:16          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Erik Sand  Øv den gang jeg gik i skole gik turene kun til 

moesgaard. Det var da langt værre for der ligger en nøgen mand 
� Synes godt om · Svar · 7 · 25. marts kl. 13:49          

   
    Fjern    Maria Ina-rose Lindby Høgh  Det syntes jeg godt nok er for 

tidligt. De ender med at få mareridt, de stakkels børn  Synes godt om · 
Svar · 1 · 25. marts kl. 14:23          

   
    Fjern    Ulla Simonsen  Det er ikke i orden  Fjern Synes godt om · Svar · 4 · 

25. marts kl. 14:48          

   
    Fjern    Mai-Brith Sørensen Rønfeldt  Det er jo ikke fordi børnene skulle 

se tantra sex, de skulle besøge en virksomhed. Men dermed ikke sagt 
at det er ok ikke at lytte til forældrene, fra skolen's side.  Synes godt om · 
Svar · 25. marts kl. 15:08 · Redigeret          

   
    Fjern    Jytte Rasmussen  Undskyld mig men hvad gavn har børn i 8-9 

års alderen at komme på virksomhedsbesøg, de skal have lov til at 
være børn og så kunne man vel vente til de blev noget ældre. Synes 
godt om · Svar · 2 · 25. marts kl. 15:41          

   
    Fjern    Henrik Larsen  Øøhh, så fordi Per Johansson synes det var en 

fejl, så skal skolen undskylde. Synes godt om · Svar · 2 · 25. marts kl. 
16:09          

   
    Fjern    Kathrine Andersen  Som mor til en pige i 2. Klasse på Gedved 

skole, kan jeg oplyse at de havde en super hyggelig dag. Synes godt 
om · Svar · 18 · 25. marts kl. 16:23          

     4 svar    

   
    Fjern    Nikoline Gry Jørgensen  Hvorfor valgte de at besøge stedet 

?  Synes godt om · Svar · 1 · 25. marts kl. 16:32          

   
    Fjern    Nikoline Gry Jørgensen  Kender godt stedet  Synes godt 

om · 25. marts kl. 17:14          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Fordi en forældre arbejder på Tigerens 



Rede, som kunne vise dem rundt. Et 
virksomhedsbesøg...Tigerens Rede står som en Virksomhed 
men der er ingen ansatte?  Synes godt om · 2 · 27. marts kl. 
16:23          

   
    Fjern    Nikoline Gry Jørgensen  Tænker bare at de måske havde 

haft mere ud af et besøg hos en ostefabrik  Synes godt om · 2 · 
27. marts kl. 19:12          

   
    Fjern    Kathrine Andersen  Nu har vi ikke lige nogen ostefabrik i 

byen. Børnene har besøgt andre lokale virksomheder, en 
restaurant, en cafe samt en grill bar. Børnene har ikke fået 
undervisning i Tantra eller andre "farlige" ting. Der er 53 elever i 
2. Klasse, og hvad jeg ved af, kun to til tre hold utilfredse 
forældre par. Alt medieomtalen er heldigvis ikke et billede af en 
generel holdning, for tænk hvor stor splittelse det kunne forvolde 
blandt børn og forældre på en årgang.j  Synes godt om · 6 · 27. 
marts kl. 22:12 · Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  Små børn har intet at gøre på Tigernes 

Rede. Det er en SEKT!  Fjern Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 
15:24          

   
    Fjern    Per Johansson  Helt rigtigt Heidi Johansson  Synes godt om 

· 1 · 29. marts kl. 15:41          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Kirsten Lützen Kristensen  Var forældrene orienteret, inden 

virksomhedsbesøget?  Synes godt om · Svar · 25. marts kl. 17:00          

   
    Fjern    Per Johansson  Det her er ikke en storm i et glas vand. 

Børn i små klasser har intet at gøre på Tigernes Rede som er en 
sekt! Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 15:42          

   
    Fjern    Per Johansson  En storm i et glas vand...? Ikke enig. Der 

er op til flere af byens borger og forældre der støtter os i at det 
ikke er ok at en skole sender 2 klasses børn på 
virksomhedsbesøg på Tigernes rede som er en religiøs sekt. 
Flere af dem som støtter os, vil b...Se mere Synes godt om · 30. 
marts kl. 13:19          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Karla Madsen  Jamen, er man ikke tilfreds så hold da barnet 

hjemme.  Synes godt om · Svar · 4 · 25. marts kl. 17:07          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Det gjorde vi også, men syntes det er 

forkert at børn i 2 klasse skal besøge en religiøs Sekt, samt at 
skolen har tænkt sig at fortsætte deres besøg med de mindre 
klasser til Tigerens Rede. Synes godt om · 1 · 29. marts kl. 20:33          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Pia Hytting  Jeg tror altså først, at børnene er blevet 

traumatiseret, EFTER de har set/hørt deres forældre, gøre det til noget 
slemt!!  Synes godt om · Svar · 9 · 25. marts kl. 17:54 · Redigeret          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Se evt. det lidt mere nuancerede 

indlæg i Kristeligt Dagblad fra d. 23. marts:  

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/.../lille-debatterer...
     Lille by debatterer tiger-meditation  Beskyldninger og en 
hård tone på Facebook har skabt splid i jysk by, efter otteårige 
skoleelever skulle besøge...   KRISTELIGT-DAGBLAD.DK                Synes godt om · 
Svar · 1 · 25. marts kl. 18:40          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  ..og fra samme kilde:  

   http://www.kristeligt-dagblad.dk/.../konflikt-om...
     Konflikt om spirituel gruppe i jysk by  I kølvandet på en 2. 
klasses besøg i et spirituelt center i den lille jyske by Gedved er der 
fulgt både...   KRISTELIGT-DAGBLAD.DK                Synes godt om · Svar · 1 · 25. 
marts kl. 18:41          

   
    Fjern    Lisbeth Falkensten Angermair  Det er dybt uansvarlig 

adfærd...der er da noget galt med den ansvarlige lærers dømmekraft! 
Forstår forældrenes reaktion.  Fjern Synes godt om · Svar · 6 · 25. marts 
kl. 19:47          

   
    Fjern    Charlotte Brejning Kristensen  Jeg tror det er forkert at 

skrive forældre i flertal, da jeg ikke kender andet end et 
forældrepar der var utilfredse ( jeg er også forældre i den klasse 
og godt tilfreds) .  Synes godt om · 8 · 25. marts kl. 21:53          

   



    Fjern    Marianne Willert  Der var andre, der holdt deres børn 
hjemme den dag!  Synes godt om · 1 · 26. marts kl. 23:22          

   
    Fjern    Karina Legarth Onsager  Andre?? Hvor mange?? Nu må 

du altså holde!! Synes godt om · 2 · 28. marts kl. 11:29          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Tror der var to-tre hold forældre 

ud af nogle af 50 der valgte besøget fra!  
   Ikke overvældende...  Synes godt om · 2 · 28. marts kl. 13:09 · 

Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  Vi forældre skulle været spurgt først de 

tog afsted! Det er for galt at skolen samarbejder med en 
sekt! Synes godt om · 29. marts kl. 15:22          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  I mine børns klasse er de ved at lære om 

bronze alderen, det er der altså heller ingen lærer der har spurgt 
os forældre om lov til først, og sikke en undervisning, hvis vi skal 
indrages i alt, jeg har fuld tillid til lærene. Jeg er tilhænger af at 
børn oplyses om vores samfund, men det behøver vi jo ikke 
være enige om. Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 15:51          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Syntes ikke de to steder kan 

sammenlignes Rikke Aaskov. Som beskrevet mange gange før 
om Tigerens Rede,de tigerdøber børn til stedets medlemmer,  

   - afholder tigertantravielser af tantrapartnere  
   - de går ind for en samfundsfornyelse baseret på meditation og 

kærlighed, samt spiritualitet og mener, at det er eneste sande 
vej mod et bæredygtigt samfund  

   - de bærer et hjemmelavet kors, bodhitsattvakorset med en 
tværbjælke  

   - et medlem mener, den 4. verden ligger i Gedved  
   - forguder en karismatisk leder, som træffer alle større 

beslutninger  
   - stedet er bygget op omkring en inder- og yderkreds, hvoraf 

medlemmer af inderkredsen er forpligtet til at meditere mindst én 
gang dagligt og dyrke tantrasex. Og de missionerer med bla. 
Tigerekspressen i hele Danmark og i Norge. Synes godt om · 1 · 
29. marts kl. 20:39          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Ja Heidi og jeg får tilsendt kirkebladet, og 

folkekirken døber børn, hvor skolensbørn bliver taget med til 
julegudstjeneste, jeg respektere jeres holdning, men jeg mener 
bare ikke, 2-3 forældre par skal have mulighed for at diktere 



hvad resten af klassen skal undervises i, i har informeret os, og 
de fleste forældre er stadig af samme holdning, de valgte at 
deres børn skulle afsted, jeg tror man kalder den slags..... 
Demokrati. Synes godt om · 1 · 30. marts kl. 13:26          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Kristeligt Dagblad. Her har ugens 

debatspørgsmål været: Mener du, at skoleelever skal besøge 
nye religiøse grupper?  

   265 har stemt og 202 siger NEJ. Så er det jeg ikke kan få det til 
at hænge sammen hvordan i stadigvæk kan have samme 
mening, når vi snakker om en religiøs Sekt Rikke?  Synes godt 
om · 1 · 30. marts kl. 13:44          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Dan Jesper Larsen  Hvad er der galt i det?  Synes godt om · Svar · 

1 · 25. marts kl. 20:28          

   
    Fjern    Andrea Hansen  Dan - ved du selv det? så fortæl her  Synes 

godt om · 25. marts kl. 21:11          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Lisbeth Bredgaard  Hvad har yoga og tantra med virksomhed at 

gøre???  Synes godt om · Svar · 1 · 26. marts kl. 02:05          

   
    Fjern    Lisbeth Bredgaard  Er flertallet altid de klogeste??  Fjern Synes 

godt om · Svar · 3 · 26. marts kl. 02:07          

   
    Fjern    Diana Malmqvist Gosvig  Det har intet med et virksomhedsbesøg 

at gøre. Men er resultatet af, at en lærer på skolen - som er medlem af 
Tigerens Rede og har et barn i 2. klasse - synes, at det var en 
fantastisk idé. Totalt fejlbedømt af skolelederen og vanvittig misforstået 
loyalitet overfor en lærer. Til høfligt information, så er der såmænd 
mange flere i byen som ikke vil involveres i stedet, end de få der tør 
ytre sig. Ligeså flere end de 3 nævnte forældrepar, som valgte at lade 
deres barn komme med - på trods og for husfredens skyld. Men ikke 
overraskende vil "tigerne" og deres sympatisører rigtig gerne fremstille 
et uskyldigt billede af sekten Tigerens Rede.  Fjern Synes godt om · 
Svar · 3 · 26. marts kl. 22:42          

   
    Fjern    Marianne Willert  I kan følge debatten på Debatforum-Gedved: 

https://www.facebook.com/groups/646424075462387/?fref=tsDebat
  forum-Gedved   84 medlemmer 

 



       Tilmeldt

   

     
   
             Synes godt om · Svar · 1 · 26. marts kl. 23:04          

   
    Fjern    Marianne Willert  Iøvrigt begge artikler, der linkes til fra Kristeligt 

Dagblad indeholder mange fejlcitater og der er aldrig nogen på 
Debatforum-Gedved, der har udtalt at Tigerens Rede er en farlig sekt. 
Det er journalistens fortolkning. En religiøs sekt. Ja. Om den er farlig 
vides ikke. Som Johnny Rønved fra IKON siger, er det ikke et sted for 
børn i 2.klasse at komme hen. Ud fra hjemmesiden kan konkluderes 
det er en sekt, da her er tale om en new age blaningsreligion. Iøvrigt er 
Tigerens Rede sekterisk opbygget, der er en karismatisk leder, der 
afholdes tigerdåb og tigertrantravielser. De har eget kors osv.  Synes 
godt om · Svar · 1 · 26. marts kl. 23:53          

   
    Fjern    Karina Stormfeldt Hjarsen  Jeg vil gerne have en elevplads til 

min søn i den klasse   
   
   Hvor slemt er det i vores travle verden hvor de fleste næser - både 

børn og voksne - konstant sidder med en smartphone, iPad, 
PlayStation osv. at de lærer at der findes ro, nærvær og muligheden for 
at koble af.   

   Meditation er en fantastisk måde at slappe af på ... Synes godt om · 
Svar · 9 · 27. marts kl. 10:52 · Redigeret          

   
    Fjern    Brian Ravn Galsgaard  Hvis det ikke er ok at lave et 

virksomhedsbesøg hvor der undervises i tantra to weekender om året, 
er det så ikke også et problem, at ungerne kommer i sportshallen, hvor 
der på daglig basis er nøgne mennesker i omklædningsrummene? 
Eller privat hjemme hos klassekammeraterne, hvor jeg formoder, at 
forældrene har sex i soveværelset fra tid til anden?  Synes godt om · 
Svar · 8 · 27. marts kl. 10:39          

   
    Fjern    Marianne Willert  Det handler ikke om tantrasex, som par i 

sekten iøvrigt forpligter sig til og det mere end 2 gange årligt..det 
handler om, at Tigerens Rede er en religiøs sekt.  Fjern Synes 
godt om · 2 · 29. marts kl. 19:26          



   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Ja, det er der intet i vejen med. De 

havde en rigtig hyggelig og lærerig tur.  
   Tigerens rede åbnede dørene op, så forældre og andre interesserede 

kunne komme på besøg og stille alle de spørgsmål man lystede. En fin 
gestus. Kritikerne blev imidlertid væk.   

   Det er også nemmere at gemme sig bag en skærm. "Debatten" = 
landsbysladderen derimod er tåbelig, unødvendig og ondsindet!   

   Ingen er selvfølgelig forpligtet over egne evner! Citat Don Ø.  Synes godt 
om · Svar · 4 · 28. marts kl. 10:26          

   
    Fjern    Marianne Willert  Hvad skulle kritikere der? Hvad skal vi 

derhen efter Chres Peæxson Jensen? Og du taler om at gemme 
dig bag en skærm - du sidder lystigt og slynger om dig med 
udtryk som "landsbysladderen er tåbelig, unødvendig og 
ondsindet". Den debat, der er på debatforum-Gedved, er 
oplysende, orienterende omkring Tigerens Rede Tigerens Rede 
er en religiøs sekt udover at være et kursuscenter for medition. 
Der er intet ondsindet i det. Den foragt det mødes med af bla. 
dig, er til gengæld tankevækkende. Hvorfor er det så slemt, at 
det kommer frem i lyset, at Tigerens Rede er en religiøs sekt. 
Ifølge flere borgere i byen, har man vidst det i mange år - det var 
bare ikke noget man talte om. Nu taler man om det. Nu kommer 
det frem i lyset. Nu kan folk træffe et fornuftigt valg. Skal mit 
barn hen til en religiøs sekt - et religiøst fællesskab om du vil. 
Som beskrevet mange gange før, hos Tigerens Rede tigerdøbes 
børn til stedets medlemmer,  

   - der afholdes tigertantravielser af tantrapartnere  
   - de går ind for en samfundsfornyelse baseret på meditation og 

kærlighed, samt spiritualitet og mener, at det er eneste sande 
vej mod et bæredygtigt samfund  

   - de bærer et hjemmelavet kors, bodhitsattvakorset med en 
tværbjælke  

   - et medlem mener, den 4. verden ligger i Gedved  
   - forguder en karismatisk leder, som træffer alle større 

beslutninger  
   - stedet er bygget op omkring en inder- og yderkreds, hvoraf 

medlemmer af inderkredsen er forpligtet til at meditere mindst én 
gang dagligt og dyrke tantrasex. Og de missionerer med bla. 
Tigerekspressen i hele Danmark og i Norge. Nævnte punkter er 
begrundet med kildehenvisninger i Debatforum - Gedved. Det 
kan være uoverskueligt på nuværende tidspunkt at danne sig et 
overblik og der vil derfor blive oploadet et dokument i den 
kommende uge, som beskriver dette nærmere Synes godt om · 1 
· 29. marts kl. 19:25          

   



    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Det er jo helt dit valg Marianne.   
   Muligheden var der.   
   Tror vi læser tingene forskelligt. Har hvert sit livssyn. Oplever 

vores omverden forskelligt.   
   Fred være med det.   
   Du skriver det er en sekt og sakser andre ting sammen.   
   - dit forum. Dine regler!  
   For mig er det landsbysladder, rygter, spinkle tolkninger og 

negativitet.   
   Jeg ønsker dig en god dag. Synes godt om · 2 · 29. marts kl. 

19:37          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Chres Peaxson Jensen, hvorfor ikke 

komme med nogle mod argumenter for at Tigerens Rede ikke er 
en Sekt? Du skriver Rygter... Det er ting der er fundet frem med 
kildeanvisninger. Det er somom i ikke vil kommentere de fact der 
er lagt på bordet, men drej...Se mere Synes godt om · 1 · 29. 
marts kl. 20:50          

   
    Fjern    Marianne Willert  "Debatten er ondsindet", du citerer, jeg 

sakser...det her minder mig utrolig meget om noget, jeg før har 
set. Er du Chres Peæxson Jensen, personen bag den falske 
profil "Christian Jensen", der bla. har huseret på Debatforum-
Gedved ?  Synes godt om · 1 · 30. marts kl. 10:25          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Nej, Marianne. Det er jeg ikke. 

Jeg har kun denne profil. Desuden ønsker jeg ikke at blive 
debatteret på jeres "debatforum" Vil gerne have slettet din 
opslag derinde.   

   Rigtig god dag. Synes godt om · 2 · 30. marts kl. 11:10 · 
Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  Hvor er dine mod agumenter 

Chres?  Synes godt om · 30. marts kl. 13:10          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Har intet behov for at diskutere 

med dig Per.   
   Vi er uenige og oplever verden og vores medmennesker 

forskelligt. og fred være med det. Du må tage mit svar fra 
tidligere som svar her også.   

   Rigtig god påske til dig og dine. Synes godt om · 2 · 30. marts kl. 
16:48 · Redigeret          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Karina Schnitzel Lindkvist  Kæft en smålig mand! Slap dog 

af! Synes godt om · Svar · 4 · 29. marts kl. 13:41          

   
    Fjern    Per Johansson  Chres Peæxson Jensen skrev: "Ja, det er der 

intet i vejen med. De havde en rigtig hyggelig og lærerig tur.  
   Tigerens rede åbnede dørene op, så forældre og andre interesserede 

kunne komme på besøg og stille alle de spørgsmål man lystede. En fin 
gestus. Kritikerne blev imidlertid væk.   

   Det er også nemmere at gemme sig bag en skærm. "Debatten" = 
landsbysladderen derimod er tåbelig, unødvendig og ondsindet!   

   Ingen er selvfølgelig forpligtet over egne evner! Citat Don Ø." Vi har 
ingen grund til at besøge en sekt, derfor holder vi os langt væk. Det er 
en sekt og vil altid være det i mine øjne! Kommer ikke bag på mig at du 
citere en mand som Don Ø. Han har jo også været på kant med loven i 
mange år. Små børn har intet at gøre på Tigernes Rede og det stråler 
ud af din kommentar at du er Tiger. En debat har intet at gøre med at 
man gemmer sig bag en skærm. Synes godt om · Svar · 1 · 29. marts 
kl. 15:19 · Redigeret          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Det har jeg intet problem med at blive 

kaldt. Har betydeligt større sympati for brugere af Tigerens Rede end 
for jeres projekt. Flinke, sympatiske og positive mennesker. Om Don Ø 
er på kant med loven er uinteressant for mig. Hans citat er yderst 
brugbart på jeres ageren i denne sag. God søndag i øvrigt. Synes godt 
om · Svar · 3 · 29. marts kl. 15:31 · Redigeret          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Chres du bruger ordet ondsindet. Er man 

ondsindet fordi man er imod en 2 klasse skal på Virksomhedsbesøg på 
Tigerens Rede og siger sin mening omkring det og argumenter for 
hvorfor man mener de ikke skal besøge sådan et sted? Tigerdåb, 
Tigervielser, Eget kors, En religiøs leder, inderkreds, yderkreds samt 
samfundsfornyelse i samfundet. Det er ikke noget der er opdigtet, det 
er fundet frem når man graver lidt dybere! Og foruden kalder de det et 
Virksomhedsbesøg, hvor man kan se der ikke er nogen ansatte? Anne 
Sophie Jørgensen nævner dog i en artikel at de har vikar på 
virksomheden, mon hun fører logbog og oplyser det til told og skat;o) 
Nu er jeg lige givet Anne Sophie et hint, så kan du jo give den vider 
inden hun bliver knaldet! Synes godt om · Svar · 2 · 29. marts kl. 16:18 · 
Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  Ja Heidi Johansson Told & Skat...? En god 

ide....:-))))  Synes godt om · Svar · 29. marts kl. 16:13 · Redigeret          



   
    Fjern    Rikke Aaskov  Jeg har også haft en enkelt mand virksomhed 

uden ansatte, men jeg vil hævde at det var en virksomhed, også 
selvom der kun var mig. Og jeg vil nu mene Chres har ret i ondsindet, 
hvis bare vi kigger oven for, er i jo ved og prøve at spolere hendes 
virksomhed (det er min tolkning). Det gør mig så ondt, at minoriteter og 
små virksomheder skal kæmpe så hårdt, for deres rettigheder.  Synes 
godt om · Svar · 5 · 29. marts kl. 16:18          

   
    Fjern    Per Johansson  I bevæger jer uden om emnet. Tigerdåb, 

Tigervielser, Eget kors, En religiøs leder, inderkreds, yderkreds samt 
samfundsfornyelse i samfundet. Virksomhedsbesøg uden ansatte? 
Hvad har det med job og uddanelse at gøre?? Små virskomheder og 
kæmpe så hårdt? Tigernes Rede er ikke en lille virksomhed....! Jeg har 
ikke medlidenhed når der er tale en en virksomhed som er en religiøs 
Sekt, Aldrig i liver. Og mener 100 procent at 2 klasses børn ikke har 
noget at gøre sådan et sted. Men jeg har medlidenhed med andre små 
Virksomheder her i byen som Gedveds borger ikke er med til at støtte 
op omkring! Fjern Synes godt om · Svar · 1 · 29. marts kl. 16:43          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Heidi. Hele jeres projekt er negativt og 

minder om forfølgelse. Der trækkes ting ud fra Tigerens redes 
hjemmeside og konkluderes derpå.   

   Mærkeligere ting kan sikkert findes i biblen!  
   Det var tilladt for jer at holde jeres eget barn hjemme. Lidt ligesom når 

et barn fra indermission fritages fra kristendomsundervisningen fordi 
man er bange for, at undervisningen er forkyndende.   

   Tænker selv Anne Sofie Har styr på at drive en virksomhed. Det 
behøver hun ikke min hjælp til.   

   Jeres motiv kan næppe være at få 2. Klasses udflugt aflyst - den er 
veloverstået.   

   
   Per at du nævner sekt igen og igen gør det ikke til det.   
   En sekt fastholder, for mig at se, sine medlemmer og ekskluderer dem 

efter udmeldelse. De har intet med deres omgivelser at gøre og lukker 
sig om sig selv. Oftest har medlemmerne ringe eller ingen uddannelse. 
Det gør dem nemmere at manipulere. Dette er for mig elementer jeg 
forbinder med en sekt. Ikke jeres tolkninger!   

   PS. Tænker at religiøs leder er forskellig fra spirituel leder, som det vist 
kaldes på TR.   

   
   Gentager mit ønske om en god søndag i jeres retning. Synes godt om · 

Svar · 3 · 29. marts kl. 17:37          

   



    Fjern    Rikke Aaskov  Ok Per, jeg undskylder hvis jeg røg af sporet, men 
min holdning til virksomhedsbesøget er beskrevet længere oppe.  Synes 
godt om · Svar · 2 · 29. marts kl. 18:07          

   
    Fjern    Marianne Willert  Projekt Chres? Hvad er det for et projekt, du 

taler om? Der er ikke noget projekt. Der er heller ingen forfølgelse. Der 
er ej heller en mission. Der er et ønske om, at fremtidige skolebesøg 
aflyses. At skolen stopper besøg på Tigerens Rede og holder det 
udenfor undervisningen. Der er en debat, hvor der orienteres om, at 
Tigerens Rede er andet, end hvad den giver sig ud for at være. Som en 
skriver på Debatforum-Gedved blev det ekstra komisk, da Anne Sophie 
på TV stod frem og sagde, vi er ikke en sekt, vi har kun glæden ved 
meditation til fælles...Tigerens Rede er en religiøs sekt. Hvad skulle 
kritikere der Chres? Du nævner et sted, at kritikerne blev væk fra 
Tigerens Redes meget lidt sektagtige åbenthus arrangement. Åbent 
hus arrangementet kom alene pga. debatten. Almindeligvis kan folk jo 
ikke engang gå forbi uden at få at vide, at deres grund er privat og de 
ikke skal kigge ind. Hvad skal vi derhen efter Chres Peæxson Jensen? 
Personligt har jeg intet at gøre der og jeg har absolut ingen interesse i 
deres fællesskab. Jeg har fint dannet mig et indtryk ud fra den person, 
jeg har mødt, der har sin gang der og ud fra diverse tvprogrammer på 
seniortv østjylland, samt deres hjemmeside, deres ønske om at virke 
for en samfundsfornyelse, Livets Børns børneinstitution, stiftet af "tigre" 
med deres Anne Sophie kraftigt inspirerede livssyn , børnemassage og 
med af alle tøjdyr i hele verden en kæmpe tiger! Og du taler om at 
gemme dig bag en skærm - du sidder lystigt og slynger om dig med 
udtryk som "landsbysladderen er tåbelig, unødvendig og ondsindet". 
Den debat, der er på debatforum-Gedved, er oplysende, orienterende 
omkring Tigerens Rede Tigerens Rede er en religiøs sekt udover at 
være et kursuscenter for medition. Der er intet ondsindet i det. Den 
foragt det mødes med af bla. dig, er til gengæld tankevækkende. 
Hvorfor er det så slemt, at det kommer frem i lyset, at Tigerens Rede er 
en religiøs sekt? hvorfor kan de ikke være ærlige omkring det? Ifølge 
flere borgere i byen, har man vidst i mange år at det er en sekt - det var 
bare ikke noget man talte om. Nu taler man om det. Nu kommer det 
frem i lyset. Nu kan folk træffe et fornuftigt valg. Skal mit barn hen til en 
religiøs sekt - et religiøst fællesskab om du vil. Uanset om man vil 
kalde det en sekt eller ej, kan man ikke komme udeom det er et 
religiøst fællesskab, der ønsker at virke for en samfundsfornyelse og 
som har fået godt fodfæste i Gedved og omegn, hvor flere er 
beskæftiget indenfor sundhedsvæsnet, hvilket jeg finder bekymrende. 
Som beskrevet mange gange før, hos Tigerens Rede tigerdøbes børn 
til stedets medlemmer,  

   - der afholdes tigertantravielser af tantrapartnere  
   - de går ind for en samfundsfornyelse baseret på meditation og 

kærlighed, samt spiritualitet og mener, at det er eneste sande vej mod 
et bæredygtigt samfund  



   - de bærer et hjemmelavet kors, bodhitsattvakorset med en tværbjælke  
   - et medlem mener, den 4. verden ligger i Gedved  
   - forguder en karismatisk leder, som træffer alle større beslutninger  
   - stedet er bygget op omkring en inder- og yderkreds, hvoraf 

medlemmer af inderkredsen er forpligtet til at meditere mindst én gang 
dagligt (fastholdes dermed) og dyrke tantrasex. Og de missionerer med 
bla. Tigerekspressen i hele Danmark og i Norge. Nævnte punkter er 
begrundet med kildehenvisninger i Debatforum - Gedved. Chres, du 
skriver at "Oftest har medlemmerne ringe eller ingen uddannelse" hvad 
begrunder du det med? Det er da det værste vrøvl. Sekter som 
eksempelvis moonbevægelsen, Scientology osv. har mange 
højtuddannede med sig og de fleste kan vel nævne navne på 
skuespillere, som er medlem og som bestemt også er udadvendte. Det 
er ikke kun svage sjæle men også søgende mennesker, der finder 
noget i en religisøs sekt som Tigerens Rede.  Synes godt om · Svar · 1 · 
29. marts kl. 20:13          

   
    Fjern    Marianne Willert  Ønsker folk at tage del i debatten, kan det som 

sagt ske på Debatforum-Gedved, da denne tråd formentlig slettes i nær 
fremtid. Synes godt om · Svar · 1 · 29. marts kl. 20:14          

   
    Fjern    Per Johansson  Ja Rikke.... Tror du røg af sporet... Tigernes 

Rede er en sekt og vi har dokumenteret alt på debat gruppen 
Gedved...:-))  Synes godt om · Svar · 29. marts kl. 20:17 · Redigeret          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Som sagt Marianne. Vi oplever nok 

verden forskelligt og fred være med det!   
   Jeg skrev: for mig er en sekt. Ikke så meget andet. For mig, som i - det 

forbinder jeg med en sekt. At du ikke er enig er fint for mig. Det bliver vi 
næppe om noget som helst.   

   
   Men en god aften vil jeg da ønske dig alligevel. Synes godt om · Svar · 

2 · 29. marts kl. 20:25          

   
    Fjern    Per Johansson  Chres Peæxson Jensen skrev: " Hele jeres 

projekt er negativt og minder om forfølgelse. Der trækkes ting ud fra 
Tigerens redes hjemmeside og konkluderes derpå.   

   Mærkeligere ting kan sikkert findes i biblen!  
   Det var tilladt for jer at holde jeres eget barn hjemme. Lidt ligesom når 

et barn fra indermission fritages fra kristendomsundervisningen fordi 
man er bange for, at undervisningen er forkyndende.   

   Tænker selv Anne Sofie Har styr på at drive en virksomhed. Det 
behøver hun ikke min hjælp til.   

   Jeres motiv kan næppe være at få 2. Klasses udflugt aflyst - den er 
veloverstået.   



   Per at du nævner sekt igen og igen gør det ikke til det.   
   En sekt fastholder, for mig at se, sine medlemmer og ekskluderer dem 

efter udmeldelse. De har intet med deres omgivelser at gøre og lukker 
sig om sig selv. Oftest har medlemmerne ringe eller ingen uddannelse. 
Det gør dem nemmere at manipulere. Dette er for mig elementer jeg 
forbinder med en sekt. Ikke jeres tolkninger!   

   PS. Tænker at religiøs leder er forskellig fra spirituel leder, som det vist 
kaldes på TR.   

   Gentager mit ønske om en god søndag i jeres retning." Før vi tog 
debatten op lå der kun det Tigernes Rede selv havde lagt ud. Nu er det 
heldigvis sådan, at der er nogle forældre og andre i Gedved der stiller 
seriøse spørgsmål og er kritiske spørgsmål omkring Tigernes Rede. 
Tigernes rede er 100 % en religiøs sekt. Læs ovenfor! 2 klasses børn 
har intet at gøre på Tigernes Rede, da der er tale om en religiøs sekt! 
Vi blev ikke spurgt om hvorvidt det var en god ide eller ej, at vores børn 
skulle besøge Tigernes Rede som er en religiøs sekt. Det er blevet 
trukket ned over hovedet på os forældre fordi der er forældre der har 
en tilknytning til Tigernes Rede. Jeg spurgte på nettet og herunder 
aviser om "der er nogen der kender til Tigernes Rede? Er det er sekt, 
Kult eller noget helt andet." Herefter bragte Ekstrabladet artiklen. 
Glæder mig til dit svar..:-))) Hvad tænker du Chres? Har du ikke flere 
citater du kan komme med?  Synes godt om · Svar · 1 · 29. marts kl. 
20:42          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Næ Per. Tror jeg har skrevet det jeg 

ønsker. Svaret vil bare blive det samme. Det behøver jeg ikke sætte 
ind igen.   

   
   Rigtig god aften.  Synes godt om · Svar · 1 · 29. marts kl. 20:45          

   
    Fjern    Marianne Willert  Der er ikke så meget at tage fejl af vedr. 

Tigerens Rede om det er en religiøs sekt eller ej. Og når du skriver, 
"En sekt fastholder, for mig at se, sine medlemmer og ekskluderer dem 
efter udmeldelse. De har intet med deres omgivelser at gøre og lukker 
sig om sig selv. Oftest har medlemmerne ringe eller ingen uddannelse. 
Det gør dem nemmere at manipulere. Dette er for mig elementer jeg 
forbinder med en sekt. " påpeger jeg blot, at her er du ude på et 
sidespor og kommer med eksempler hvorfor. At du stadig ser sådan på 
sekter, blander jeg mig ikke i. Du svarer ikke på spørgsmålene omkring 
det sludder, du har bragt..at vi har et projekt, en menighed, forfølger 
dem, at det som der er orienteret omkring er ondsindet etc. Der er 
iingen mission, intet ondsindet, intet projekt. Fakta fra Tigerens Rede 
hjemmeside, bøger etc. er lagt på bordet. Du må derfor meget gerne 
uddybe dine interessante synspunkter! Synes godt om · Svar · 1 · 29. 
marts kl. 20:46          

   



    Fjern    Per Johansson  Chres Peæxson Jensen Skrev: "Som sagt 
Marianne. Vi oplever nok verden forskelligt og fred være med det!" 
Tiger snak og kryber uden om! Hold dig til fakta vi er kommet med og 
overbevis mig om det modsatte. Kan du det Chres? Glæder mig til at 
læse det...:-))  Synes godt om · Svar · 1 · 29. marts kl. 20:46          

   
    Fjern    Per Johansson  Næ...Chres.."Kan du ikke mærke at det stramme 

til" Det giver fint mening her. Hvad mener du?  Synes godt om · Svar · 
29. marts kl. 20:48          

   
    Fjern    Per Johansson  Takke være journalist Asbjørn Witt indlæg på 

Tv2 er der heldigvis kommet fokus på dette skræk scenarie som forgår 
i Gedved nu om dage. Håber at DK har fået øjene op for, at sekter er 
en potential fare for vores børn, når folkeskolen samarbejder med 
religiøse sekter. Det er da for langt ude.  Synes godt om · Svar · 1 · 29. 
marts kl. 21:05 · Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  Karina Stormfeldt Hjarsen Skrev: "Jeg vil gerne 

have en elevplads til min søn i den klasse." Den er en ledig nu... Synes 
godt om · Svar · 1 · 29. marts kl. 21:10 · Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  Held og lykke...:-)))  Synes godt om · Svar · 29. 

marts kl. 21:23          

   
    Fjern    Henriette Hjorth Mortensen  Hold da op Chres! Pas på du ikke 

kommer på bålet til Sankt Hans  Fjern Synes godt om · Svar · 2 · 30. 
marts kl. 12:33          

   
    Fjern    Chres Peæxson Jensen  Ja man skal passe på Henriette   
   Det er ikke lige nemt for alle at være uenige.   
   Hils Søren  Synes godt om · 1 · 30. marts kl. 16:29          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Nej, det kan vist ikke understreges 

mere! Synes godt om · 1 · 30. marts kl. 16:38          

   
    Fjern    Per Johansson  Helt ening Heidi Johansson  Synes godt om 

· 30. marts kl. 19:04          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Per Johansson  Chres Peæxson Jensen skrev:"Næ Per. Tror jeg 

har skrevet det jeg ønsker. Svaret vil bare blive det samme. Det 
behøver jeg ikke sætte ind igen." Erkend bare Chres, at du ikke kan 
komme med noget der modbeviser at Tigernes Rede ikke er en religiøs 
sekt. Sådan opfatter jeg dit svar. Synes godt om · Svar · 30. marts kl. 
13:32          

   
    Fjern    Per Johansson  Godt skrevet Martin Kilic Synes godt om · Svar · 

30. marts kl. 13:36 · Redigeret          

   
    Fjern    Marianne Willert  De kommentarer, du bringer her Chres minder 

unægtelig meget om noget, vi før har set. "Debatten er ondsindet", du 
citerer, jeg sakser.. Er du Chres Peæxson Jensen, personen bag den 
falske profil "Christian Jensen", der bla. har huseret på Debatforum-
Gedved ?  Synes godt om · Svar · 1 · 30. marts kl. 13:51          

   
    Fjern    Per Johansson  Helt enig Lisbeth Falken Angermair Synes godt 

om · Svar · 30. marts kl. 14:02          

   
    Fjern    Per Johansson  Et helt andet spørgsmål: Gad vide om de der 

støtter Tigernes Rede har noget økonomisk i klemme siden de himler 
op og forsvare Tigernes Rede med næb og klør uden at forholde sig til 
de beviser vi har lagt på bordet? Tigernes Rede har flere CVR numre 
og ingen ansatte? Jeg har ligeledes hørt at de ejer flere ejendomme i 
Gedved. Der er mange som har købt anparter i en af byens 
børnehaver, så de kunne købe ejendommen. Mon ikke der er mange 
som har noget økonomisk involveret i Tigernes Rede og deres 
ejendomme mm. som helst ikke ser at nogen herunder Told & Skat 
kigger dem i sømmene? Bare en tanke Fjern Synes godt om · Svar · 1 · 
30. marts kl. 14:05          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Heidi Johansson Det undre mig at en del af 

Gedveds borger sidder og liker og få kommer med kommentar inde på 
Tv2 østjyllands facebook side, som man ikke har set noget til her i 
Debat forum... Hvorfor tør de ikke deltage her? Syntes ligeledes det er 
skræmende at så mange af Gedveds borger stadigvæk mener det er 
ok at sende 2 klasses børn på virksomhedsbesøg til en Religiøs Sekt, 
specielt når man ser tallene fra Kristelig Dagblad Her har ugens 
debatspørgsmål været: Mener du, at skoleelever skal besøge nye 
religiøse grupper?  

   265 har stemt og 202 siger NEJ. Jeg syntes det er ekstremt 
skræmmende, og kunne sige så meget mere, men må tælle til 10... 
Grenaa avisen blev i 2012 bedt om at slette indlægget fra en ung pige 



som skrev hun var vokset op i Tigerens Rede, at det var en Sekt som 
var svær at komme ud af.. Vi kommenterede det..Siden hen kontaktede 
Tigerens Rede Netavisen og truede dem for injurier, advokat samt 
politianmeldelse og de slettede det. Det samme skete for skanderborg 
Avisen... og Østbirk Avis kom der en meget redigeret udgave... Vi er 
blevet truet med Advokat, politianmeldelse, den lokale politibetjent har 
været på besøg, sendt af Anne Sophie Jørgensen, leder af Tigerens 
Rede for at bede os dysse sagen ned. Johnny Taltavull Ronved fra 
Ikon, tør ikke stå ved sin udtalelse som Marianne Willert har fået pr. 
mail.. Så fler og fler stikker halen imellem benene og det er 
skræmmende!! Synes godt om · Svar · 1 · 30. marts kl. 14:09          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Undrer det dig Heidi, at så få 

deltager på DF-Gedved?  
   Dels skal man jo have lov til at få adgang - og det er svært, hvis 

man ikke er enig! Det er jo heller ikke umiddelbart sådan at I er 
særligt imødekommende over for holdningstilkendegivelser, der 
ikke stemmer fuldkommen overens med jeres   

   Reelt er det vel lidt flot at kalde det en debat Synes godt om · 30. 
marts kl. 19:08          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Syntes da ikke du har lagt noget på 

bordet som har modbevist at Tigerens Rede ikke er en Sekt. 
Men nu er der et tidligere medlem som er stået frem! Så endnu 
erngang er der kommet fakta på bordet Anne Mette!  Synes godt 
om · 3. april kl. 10:20          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Per Johansson  Det er som om rigtig mange går med 

skyskrabere for øjnene og ikke fatte en bjælde. Trist!  Fjern Synes godt 
om · Svar · 1 · 30. marts kl. 14:25          

   
    Fjern    Linda Mortensen  Det er ikke okay  Fjern Synes godt om · Svar · 3 

· 30. marts kl. 16:13          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Undrer det dig Heidi, at så få 

deltager på DF-Gedved?  
   Dels skal man jo have lov til at få adgang - og det er svært, hvis man 

ikke er enig! Det er jo heller ikke umiddelbart sådan at I er særligt 
imødekommende over for holdningstilkendegivelser, der ikke stemmer 
fuldkommen overens med jeres   

   Reelt er det vel lidt flot at kalde det en debat Synes godt om · Svar · 30. 
marts kl. 16:57 · Redigeret          

   
    Fjern    Diana Malmqvist Gosvig  Er nødt til at korrigere dig lidt 

her Anne Mette. Administrator af Debatforum-Gedved valgte at 
blokere dig fra forummet, da du på trods af gentagne 
henstillinger ikke kunne give dine meninger tilkendt uden 
tilsvininger og anden verbal dårlig adfærd. Mh...Se mere Synes 
godt om · 30. marts kl. 19:25          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Heidi Johansson  Det må jo så være din mening Anne Mette. Jeg 

tror ikke Gedveds befolkning tør at sige deres mening på Debat Forum 
Gedved, fordi så ved andre Gedved borger hvad de mener og i det her 
tilfælde er det tabu at snakke om Tigerens Rede. Men nu igen, der står 
andet i det jeg skrev som du ikke kommentere, hvilket jeg syntes kunne 
være interessant;o)  Synes godt om · Svar · 2 · 30. marts kl. 16:57          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  eg kunne jo så kommentere 

på afstemningen fra Kristeligt Dagblad - interessant, at I 
pludseligt går ind for demokrati, når afstemningen går jeres vej.  

   I Kristeligt Dagblad spørges angiveligt;   
   "Mener du, at skoleelever skal besøge nye religiøse grupper?  
   265 har stemt og 202 siger NEJ." - dvs 76% svarer NEJ  
   
   I jeres 2. klasse var "afstemningsresultatet" tilsyneladende lidt 

en anden - udaf 56 børn i klassen sagde 53 JA til at besøge TR 
- dvs. 94% sagde JA.  

   Hvilken afstemning er mon den mest valide i den verserende 
situation - den i Kristeligt Dagblad, der forholder sig generelt (og 
dels er præget af jeres retorik) eller den lokale, blandt lokale 
medborgere, der kender TR ?  Synes godt om · 30. marts kl. 
19:07          

   
    Fjern    Per Johansson  Demokrati ???? Vi er aldrig blevet spurgt 

om vi forældre var imod eller for et besøg på Tigernes Rede 
som er en religiøs sekt hvor 2 klasses børn ikke har noget at 
gøre. Synes godt om · 30. marts kl. 19:20          

   
    Fjern    Per Johansson  Anne Mette Asp Sørensen skrev: "Undrer 

det dig Heidi, at så få deltager på DF-Gedved?  
   Dels skal man jo have lov til at få adgang - og det er svært, hvis 

man ikke er enig! Det er jo heller ikke umiddelbart sådan at I er 
særligt imødekommende over for holdningstilkendegivelser, der 
ikke stemmer fuldkommen overens med jeres   

   Reelt er det vel lidt flot at kalde det en debat" De tør jo ikke stå 
frem som tidligere nævnt! Og der er langt flere i byen som 
støtter os, bare lige så du ved det. De tør bare stå frem og nogle 
er undelagt tavshedspligt og det respektere vi. Og du af alle med 
flere profiler har jeg ikke respekt over for. Du er Tiger eller 
sympatisør og det lugter langt væk! Hvad har en 2 klasses børn 
at gøre på Tigernes Rede som er en religiøs sekt? Skolen som 
samarbejder med Tigernes Rede har skudt sig i foden! De har 
aldrig spurgt os forældre om hvorvidt der var en god ide eller 
ej! Synes godt om · 30. marts kl. 19:28          



   
    Fjern    Per Johansson  Tigerdåb, Tigervielser, Eget kors, En 

religiøs leder, inderkreds, yderkreds samt samfundsfornyelse i 
samfundet. Hvad har 2 klasses børn at gøre der Anne Mette 
Asp?  Synes godt om · 30. marts kl. 19:29          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Hvem er det nu lige Manfred 

Olsen er Per Johansson - og hvor forsvandt han hen, med sin 
usaglige og storbandende retorik.   

   Han var så utrolig enig med dig, og havde tilsyneladende endda 
gået i klasse med den samme pige fra Jehovas Vidner - 
ærgerligt at det altid var lige som far og julemanden, der ikke 
kunne være tilstede samtidig  Synes godt om · 30. marts kl. 
19:44          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  I øvrigt har jeg tidligere svaret 

dig på, hvad jeg tænker 2. klasses børn kunne have af værdi på 
TR - og formoder du har læst det. Du har da ihvertfald kopieret 
det ind i en anden sammenhæng  Synes godt om · 30. marts kl. 
19:45          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Jeg kan med hånden på hjertet sige, at 

jeg og Per har ikke deltaget i debatten på Facebook med fake 
profiler! Synes godt om · 30. marts kl. 20:59          

   
    Fjern    Karina Legarth Onsager  Jeg er ikke enig i, at folk ikke tør 

ytre sig om deres meninger men det er ikke alle der er 
interesseret i, at køre den så langt som andre! jeg selv 
personligt har ikke haft behov eller interesse i at være medlem 
af et forum hvor man ikke kan have modsat mening - uden at 
man bliver skudt ned fra alle vinkler citeret osv., eller i en debat, 
jeg synes efter min mening er hen i vejret! jeg har stadig respekt 
for at man vælger at holde sit barn hjemme, men jeg mener 
også at det ikke burde gå ud over en hel klasse som rent faktisk 
havde en hyggelig dag, eller værre en hel by! Og det gør heller 
ikke en til dårlig forældre fordi man vælger at sende sit barn 
afsted, jeg har stadig fuldt tiltro til Gedved skole og deres 
undervisning. Jeg er ikke bange for at sige min mening og 
bestemt heller ikke bange for TR  Synes godt om · 3 · 30. marts 
kl. 22:51 · Redigeret          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Når man er i et debat forum bliver der 

skudt bemærkninger af fra alle sider. Jeg syntes ikke os der er 
modstander af fremtidige besøg til Tigerens Rede, har været 



grove og personlige samt usaglige, til trods for alt det vi har 
måtte hører for og herunder trusler osv... Men nu er der langt om 
længe en der står frem som har haft sin gang i Tigeresn Rede i 
Monach tiden. Så hvis du ikke har læst det, så lig vejen forbi og 
læs det i Debat Forum Gedved.  Synes godt om · 3. april kl. 10:17          

   



     Skriv et svar ...           



   
    Fjern    Heidi Johansson  Hvad vil du bruge 1 million kroner til?  
   En ny termokande? Eller en ferie til en palmebelagt sydhavsø? Fortæl 

os, hvad du drømmer om at gøre, hvis du vinder 1 million kroner. Fra 
siden samvirke.dk Det er der heller ingen der har ville kommentere på 
Debat forum Gedved.... 

 
        Synes godt om · Svar · 1 · 30. marts kl. 17:23          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Jeg tænker at hvis man som person vil donere 

1 million kroner til en religiøs Sekt, så må man godt nok være 
hjernevasket! Synes godt om · Svar · 1 · 30. marts kl. 17:24          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Der har aldrig været en afstemning i klassen, vi 

er aldrig blevet spurgt. Så derfor er den i Kristeligt Dagblad absolut den 
mest troværdige.  Synes godt om · Svar · 1 · 30. marts kl. 18:30          

   
    Fjern    Per Johansson  Kom frisk Anne Mette Asp og svar Heidi 

Johansson..... Synes godt om · Svar · 30. marts kl. 18:56          

   
    Fjern    Per Johansson  Hvem er de mest troværdige? Kristeligt Dagblad 

hvor der var en afstemning eller Gedved Skole hvor der ikke var en 
afstemning?  Synes godt om · Svar · 30. marts kl. 18:58          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Jeg synes din opfattelse af 

Kristeligt Dagblads troværdighed svinger lidt fra dag til 
dag  Synes godt om · 30. marts kl. 19:55          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Jeg mener på ingen måde Gedved skole 

skal lave afstemninger om deres undervisning. Der da heller 
ingen afstemning om, hvorvidt børnene skal til julegudstjeneste i 
sekten folkekirken, eller om de skal høre om den blodige 
jernalder osv. Osv. Men jeg syntes det er fint i har taget stilling, 
og jeres valg var at holde jeres barn hjemme . Nu har i valgt at 
jeres barn ikke skal gå på Gedved skole mere, det er jo jeres 
valg. Vi er nogle der rent faktisk respektere jeres holdning, men 
min holdning er bare en anden. Synes godt om · 3 · 30. marts kl. 
22:58          



   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Per Johansson  Hvornår? Vi ikke fået besked om at der har været 

en afstemning. Hvornår fandt den sted? Anne Mette Asp?  Synes godt 
om · Svar · 30. marts kl. 19:06          

   
    Fjern    Per Johansson  Deltagelse på Tigernes Rede er ikke en 

afstemning. Det er at tage børn og forældre som gidsler uden at 
spørge først! Er du ikke enig i det?  Synes godt om · Svar · 30. marts kl. 
19:07          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Nej, det er jeg ikke!   
   Skolen skal IKKE spørge forældre til råds i forhold til alle de 

aktiviteter der foretages. Der kan simpelthen ikke drives skole 
efter den laveste fællesnævner!  Synes godt om · 31. marts kl. 
10:43 · Redigeret          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Kunne også passende 

spørger igen - du tænker slet ikke, det er sært - måske endda 
lidt uhyggeligt, at vi tilsyneladende parallelt med skolens ledelse, 
den lovformeligt valgte skolebestyrelse og lovformeligt valgte 
kommunalbestyrelsen, nu også skal have et selvbestaltet 
medieforum (DF-Gedved), der skal tage stilling til, hvad skolen 
må hvor og hvornår?" Synes godt om · 30. marts kl. 19:52          

   
    Fjern    Rikke Aaskov  Jeg kender kun til 2 forældrepar der har den 

følelse, men der kan jeg jo tage fejl. Det er super fint i valgte at 
jeres barn ikke skulle med, men jeg håber virkeligt af hele mit 
hjerte, at mit yngste barn, også får mulighed for at besøge TR. 
Da jeg syntes det var et super virksomhedsbesøg, for mine 
store piger, og jeg håber ikke at i får held til at spolere fremtidige 
besøg, slet ikke nu hvor jeres pige ikke engang skal gå på 
skolen mere, vi er nogle forældre der syntes det er godt for børn 
at opleve mangfoldigheden. Synes godt om · 3 · 30. marts kl. 
23:04          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Rikke har du egentlig tænkt over den 

afstemning der var i Kristelig Dagblad? Kristeligt Dagblad. Her 
har ugens debatspørgsmål været: Mener du, at skoleelever skal 
besøge nye religiøse grupper?  

   265 har stemt og 202 siger NEJ. Jeg syntes det er 
skræmmende at det er Gedved borger der forsvare Tigerens 
Rede så meget og i min verden må Tigerens Rede have 
infiltreret byen godt og grundigt!  Synes godt om · 31. marts kl. 
16:33          



   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Per Johansson  Vi taler om en religiøs sekt Anne Mette!  Synes 

godt om · Svar · 30. marts kl. 19:09          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Ja, du + et par andre taler om 

en religiøs sekt. Vi andre er lidt mere forbeholdne i forhold til at 
udtale os om noget som vi (lige som jer, vil jeg påstå) ikke ved 
alt for meget om.  Synes godt om · 30. marts kl. 19:54          

   
    Fjern    Diana Malmqvist Gosvig  Hvad gør man, når man ikke 

ved nok om noget. Så kan man tale ud fra formodninger eller 
undersøge sagen og finde faktuelle oplysninger. Det er 
sidstnævnte, der er gjort i denne sag. Der er fundet et utal af 
faktuelle oplysninger. Oplysninger som er skrevet af fortsat 
aktive medlemmer af Tigerens Rede. Nogle har så valgt at være 
undersøgende frem for blot at være blåøjet naiv og slå sig til tåls 
med det umiddelbare. Heldigvis findes der mennesker på denne 
jord, som gør det nemt for alle andre at forholde sig til det der 
sker og foregår. Dem som utrætteligt er undersøgende og 
nysgerrige og gerne vil vide mere. Dem som serverer fakta og 
giver deres mening tilkende på baggrund af disse fakta. Dem er 
du ikke iblandt Anne Mette. Fjern Synes godt om · 2 · 31. marts 
kl. 18:59          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Per Johansson  Tigerdåb, Tigervielser, Eget kors, En religiøs 

leder, inderkreds, yderkreds samt samfundsfornyelse i samfundet. 
Hvad har 2 klasses børn at gøre der?  Synes godt om · Svar · 1 · 30. 
marts kl. 19:11          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Jeg har tidligere (DF-Gedved) 

svaret dig på, hvad jeg tænker 2. klasses børn kunne have af 
værdi af et besøg på TR - og formoder du har læst det. Du har 
da ihvertfald kopieret det ind i en anden sammenhæng  Synes 
godt om · 31. marts kl. 10:44 · Redigeret          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Jeg kan ikke mindes jeg har læst det, så 

jeg vil meget gerne læse det igen. Og vil se frem til at hører 
nogle argumenter for at Tigerens Rede ikke er en Sekt og 
hvorfor du ikke kommentere de ting der er fundet frem omkring 
dem? De er med kildehenvisninger så det er ikke noget der er 
opdigtet. Vil også rigtig gerne hører hvad du mener om den 
anonyme person som ville give Tigerens Rede 1 million hvis 
han/hun vandt det, er det normalt?  Synes godt om · 1 · 30. marts 
kl. 21:02          

   
    Fjern    Anne Mette Asp Sørensen  Nej, men så vil jeg sige som I 

plejer - tag og besøg DF-Gedved. Det ligger i mindst én af 
trådene - under forudsætning af naturligvis, det ikke er en af 
dem MW har slettet  Synes godt om · 31. marts kl. 09:24 · 
Redigeret          

   
    Fjern    Per Johansson  6 insane ways the Church of Scientology 

has tried to silence its critics.  
   1. Spot who is attacking us.  
   2. Start investigating them promptly for FELONIES or worse 

using own professionals, not outside agencies.  
   3. Double curve our reply by saying we welcome an 

investigation of them.  
   4. Start feeding lurid, blood sex crime actual evidence on the 

attackers to the press.  
   5. Don’t ever tamely submit to an investigation of us. Make it 

rough, rough on attackers all the way.  
 

  http://www.salon.com/ …/6_insane_ways_the_church_of_



sciento…/       Salon.com  Salon, the award-
winning online news and entertainment Web site, combines 
original...   SALON.COM                Fjern Synes godt om · 1 · 31. marts kl. 
12:34          

   
     Skriv et svar ...   



                   



   
    Fjern    Heidi Johansson  Her er det sidste der er blevet posted på 

Debatforum-Gedved af Marianne Willert. Det giver stof til eftertanke, 
hvor Tigerens Rede endnu engang kryber uden om! Til info. Tigerens 
Rede har på deres hjemmeside skrevet en pressemeddelse. I 
pressemeddelelsen står bla. "Vi tror på dialog og på gensidig respekt.." 
Det er ikke min opfattelse, at et menneske, der sender trusselsbreve til 
folk og ringer og truer aviser med advokat og politi "tror på dialog og 
gensidig respekt".  

   Og denne her "Her går nogle mennesker til meditation, ligesom andre 
mennesker går til fodbold eller italiensk for begyndere." Mig bekendt er 
der ikke nogen der døbes i fodboldens navn, når de går til fodbold eller 
er det bare mig? Jeg har gået til italiensk for begyndere, og der blev jeg 
heller ikke døbt.  

   Er man født ind i Tigerens Rede så tigerdøbes man og er et tigerbarn! 
Det har de pudsigt nok lige glemt at få med i deres pressemeddelse.  

   Eksempel på et tigerbarnedåbsritual:  
   Anne Sophie:  
   (Nævner barnets navn)  
   "Du er kommet for at deltage i det velsignede liv på Tigerens Rede. Her 

er ingen forbudte frugter og mange gode slanger, som kan skelne 
mellem godt og ondt. Som dine hjælpere har du fået (farens navn) og 
(morens navn).   

   (Til moren):   
   Som repræsentant for Fællesbevidstheden på Tigerens Rede og som 

dette barns mor, vil du efter bedste evne hjælpe hende med at udfolde 
sin essens?"  

   Moren: "Ja."  
   "Vil du vise hende det nødvendige fundament for spiritual process?  
   Moren: "Ja."  
   Anne Sophie: Vil du værne om hendes kontakt til Tigerens Rede, til mig 

og til Mandalaen?"  
   Moren: "Ja."  
   (Til faren): Som repræsentant for Fællesbevidstheden på Tigerens 

Rede og som barnets far, vil du efter bedste evne hjælpe hende med at 
udfolde sin essens?"  

   Faren: "Ja."  
   Anne Sophie: "Vil du vise hende det nødvendige fundament for spiritual 

process?"  
   Faren: "Ja."  
   "Vil du værne om hendes kontakt til Tigerens Rede, til mig og til 

Mandalaen?"  
   Faren: "Ja."  
   (Til barnet):  
   "Skulle dine forældre svigte deres opgave, påviler det dine faddere, 

(nævner navnene), at korrigere dem eller på anden vis sørge for, at du 
får det, du skal have."  



   (Barnet holdes over dåbsfadet)  
   Anne Sophie (nævner barnets navn og tegner Bodhisattvakorset over 

dets ansigt og bryst):  
   "Jeg døber dig i Tigerens Redes centrum med Fællesbevidstheden 

som vidne:   
   Frugtbart er livet (øser vand på barnets hoved)  
   Saglig er den, som hengiver sig til det (øser vand på barnets hoved)   
   og næres ved Livets Kilde (øser vand på barnets hoved)   
   Må velsignelsens lys fylde dit liv, nære dig og beskytte dig, og give dig 

de nødvendige læreprocesser frem mod udfoldelsen af din essens. 
Amen."  

   (Kirsten Fauken: Fri adgang til kundskabens træ, 1. udg., 1. oplag 2008 
side 236-37)  

   Pressemeddelelse fra Tigerens Rede:  
   Gedved marts 2015  
   En storm i et glas vand i Gedved  
   - et omdiskuteret skolebesøg på Tigerens Rede  
   En lille gruppe personer har i de seneste par måneder udbredt en del 

påstande om kursus- og meditationscenteret Tigerens Rede i Gedved 
på Facebook, i diverse netfora, i lokalaviserne, Kristeligt Dagblad og 
TV2 Østjylland - hvilket senere er blevet spredt til andre regionale og 
landsdækkende medier. Tigerens Rede har som virksomhed ikke 
ønsket at indgå i en polemik på de sociale medier, men i erkendelse af, 
at påstandene bliver ved og ved, er der behov for at fastslå følgende:  

   Tigerens Rede er ikke en religiøs sekt. Tigerens Rede er en 
kursusvirksomhed, som ejes af Anne Sophie Jørgensen, og hvor hun 
underviser i meditation og spiritualitet. Her går nogle mennesker til 
meditation, ligesom andre mennesker går til fodbold eller italiensk for 
begyndere. Stort set alle der kommer og mediterer på Tigerens Rede 
er medlemmer af den danske folkekirke og er døbt, konfirmeret og viet 
på kirkelig eller borgerlig vis.  

   Den megen ballade er opstået i forbindelse med, at 2. klasserne fra 
Gedved den 24. februar var på virksomhedsbesøg på kursuscenteret, 
som Anne Sophie Jørgensen i øvrigt har drevet på adressen siden 
1988.  

   I løbet af den time, hvor børnene sammen med deres tre klasselærere 
besøgte virksomheden, var de gennem følgende program:  

   •Rundvisning i det arkitektonisk spændende hus  
   •To minutters ophold i den store meditationssal, hvor de kunne se en 

gruppe af husets brugere meditere - hvilket børnene i øvrigt fandt 
meget morsomt  

   •Samling i køkkenet, hvor der blev fortalt om, hvordan man driver et 
kursuscenter  

   •Dans til musik og efterfølgende afslapning  
   •Saftevand, frugt og kiks  
   •Tak for i dag og gåtur i den store urtehave  
   En del af kritikken i forbindelse med ovennævnte skolebesøg har gået 

på, at der også undervises i tantra på Tigerens Rede. Det er korrekt. 



Men dels er det naturligvis ikke noget, der på nogen måde blev drøftet 
med børnene fra 2. klasse. Og dels vil det nok skuffe en del, at det er 
væsentligt kedeligere end det i virkeligheden lyder. Anne Sophie 
Jørgensen afholder to gange om året et 3-dages kursus i tantra for par, 
som ønsker at kombinere kærlighed, sex og spiritualitet. Der dyrkes 
ikke sex på kursusdagene eller på centeret i øvrigt.  

   For at imødegå de mange påstande om Tigerens Rede, er skeptikerne 
blevet inviteret til at besøge stedet, senest i forbindelse med et åbent 
hus-arrangement den 31. januar, hvor de desværre ikke deltog. 
Invitationen er stadig åben. Ja faktisk, så er alle velkomne – og har 
altid været det – til at få en rundvisning og en snak om, hvad det vil 
sige at meditere. Man kan træffe nærmere aftale på 
visit@tigerensrede.dk  

   
   På Tigerens Rede er vi kede af den megen negative ballade. Vi tror på 

dialog og på gensidig respekt, som har været kendetegnende for 
virksomhedens tilstedeværelse i Gedved de seneste 27 år.  

   Kontaktinfo til annesophie@tigerensrede.dk  
   Underskrevet Anne Sophie Jørgensen 

(http://www.tigerensrede.dk/index.php/…/108-pressemeddelelser) 

      Tigerens Rede - 
Forside   TIGERENSREDE.DK|AF SUPER USER                Synes godt om · Svar · 
Fjern forhåndsvisning · 1 · 31. marts kl. 20:31          

   
    Fjern    Heidi Johansson  Nu er der et tidliger medlem fra Tigerens Rede 

i Monach tiden som er stået frem og giver sin mening til kende. Det kan 
læses på Debat Forum Gedved.  Synes godt om · Svar · 1 · 3. april kl. 
10:27          

   
    Fjern    Per Johansson  Læs om Anne Sophie Jørgensens spirituelle 

lærer Jes Bertelsen her.  
   I tidsskriftet IKON no. 3 (juni 1993) rejste stud.mag. Michael Jahn og 

psykoanalytiker Cyril Malka en omfattende kritik. Eksempelvis skrev 
Malka, at Jes Bertelsen på farlig vis sammenblander seriøs terapi med 
spiritualitet og drømmeri. I terapien dukker fortrængninger op knyttet til 
angst, men over denne virkelighed lægges en ny meditativ virkelighed, 
som ikke kan skelnes fra fantasi. Og den, der opstiller den nye 
virkelighed, er terapeuten selv – først som vejleder, dvs. terapeuten får 
rollen som præst. Eller terapeuten bliver dernæst ligefrem den, ”som 
kontrollerer krop, sind, symboler og patientens fantasi og virkelighed. 
På dette trin er terapeuten blevet guddommelig eller endda…Gud selv!”  



   Tegner et meget godt billed af Anne Sophie Jørgensens virksomhed.  
   http://www.dialogcentret.dk/index.php?option=com_content...   Jes 

Bertelsen – bevidsthedsforsker eller spirituel 
befamler?  DIALOGCENTRET.DK|AF TORBEN KIRKEGAARD                Synes 
godt om · Svar · 3. april kl. 16:35          

   
    Fjern    Per Johansson  Flere ser alarmklokkerne blinke tydeligt, fordi Jes 

Bertelsens teknikker også er en del af skoleprojektet.  
   Anne Sophie Jørgensens lærer Jes Bertelsens!  
   http://www.kristeligt-dagblad.dk/ …/når-børns-hjerter-bliver… 

      Kristeligt Dagblad | Tro, etik og 
eksistens  Netavisen om tro, etik og eksistens: Kristeligt Dagblad er 
avisen til alle danskere om livets store spørgsmål   KRISTELIGT-
DAGBLAD.DK                Synes godt om · Svar · 3. april kl. 16:35          

   
    Fjern    Per Johansson  BETRAGTNINGER FRA ET TIDLIGERE 

MEDLEM I TIGERENS REDE/MUNACH  
   Jeg er blevet mødt med spørgsmål som ”hvad ved du egentlig 

omTigerens Rede, når du ikke har været der” ”hvorfor kalder du det en 
sekt, når det bare er et spirituelt kursuscenter” og ligeså blevet mødt 
med stor undren over, at jeg ligesom Heidi og Per Johansson valgte at 
blive hjemme på dagen for Tigerens Redes åbent hus arrangement. At 
det har ærgret Tigerens Rede, at vi ikke mødte op, har de ikke lagt 
skjul på. Hver gang jeg er blevet mødt med ovenstående, har jeg 
svaret, at jeg behøver ikke besøge Tigerens Rede for at danne mig et 
billede af, hvad der foregår, og at man via et enkelt besøg næppe vil 
opnå den store indsigt i noget som helst alligevel. At det er en religiøs 
sekt, er der ingen tvivl om. Jeg har imidlertid ikke rigtig haft noget at 
have det i andet end deres hjemmeside, bøger, artikler osv. som jeg 
med kildehenvisninger har citeret i diverse indlæg.  

   Det har vakt stor opstandelse, at jeg og andre har givet vores mening 
om Tigerens Rede til kende og lagt, hvad jeg kalder, beviser på bordet, 
for, hvorfor Tigerens Rede er en religiøs sekt. Beskrevet, hvorledes 
stedet er sekterisk opbygget og er styret af een leder. Stedet har 
angiveligt ingen ansatte men er et foretagende med et helt konglomerat 
af CVR numre. Måden stedet ledes på med diverse kurser herunder et 
tidligere 7 årskursus, hvor folk i inderkredsen er forpligtet til at møde til 
mindst en daglig meditation samt til at dyrke tantra, som ifølge Anne 
Sophie ”mætter bedre”, et medlem anser den spiritualitet, der dyrkes 
på Tigerens Rede som eneste vej frem mod et bæredygtigt samfund, 



børn tigerdøbes og der afholdes tigertantravielser samt medlemmer 
bærer et særegent kors, Bodhisattvakorset med en tværbjælke. Korset 
symboliserer både det kristne og det buddhistiske. En 
blandingsreligion. En antropolog anser Gedved og Tigerens Rede for at 
være d.4.verden. Og ikke mindst ønsker Anne Sophie at integrere 
spiritualitet i hverdagen og virke for en samfundsfornyelse. Alt dette er, 
som Ole Kjeldergaard Rasmussen klart har udtrykt det i en kommentar, 
”indbegrebet af en topstyret sekt”.  

   Det interessante ved Ole er, at Ole rent faktisk har været medlem i 
Tigerens Rede tilbage i 90erne, da stedet var ejet af Anne Sophie og 
hendes eksmand Jørgen (sjovt nok kunne Anne Sophie ikke redde sit 
eget ægteskab med tantra), dengang hed stedet Munach og var kendt 
som et meditations og selvudviklingssted, hvor man primært arbejdede 
med Stanslav Grof's holotropi og meditaion. Det er ifølge Ole en 
overordentlig kraftig terapiform, som han selv var involveret i. Jørgen 
har videreført Munach i Grenå og om det siger Ole ”i dag er det et 
meditationssted og pengemaskine til de grader”.  

   Ole fortæller: ”Dengang var det en pengemaskine og allerede da et 
sted hvor du ikke stillede kritiske spørgsmål hvis du ville være med.  

   Jeg synes debatten om Tigerens rede er spændende og principiel, når 
man åbner dørene for folkeskolen må man også være klar til at blive 
kigget i kortene...og de kort er efter min mening svært sekteriske og 
med dåbsritualet en prægning af en totalt inflateret leder der bestemt 
ikke sætter sig selv lavt, men det er min holdning.  

   Jeg oplever ikke at der er noget hemmelighedskræmmeri med 
Tigerens rede og når AnnaSofie skriver at besøgende er velkomne 
mener hun det, men selvsagt bliver du ikke ved et besøg draget ind i 
den esoteriske cirkel og system som det også er.  

   Jeg var meget fascineret af det daværende Munach men oplevede to 
ting som gjorde at jeg stoppede. Det ene var under et kursus hvor jeg 
sad og regnede ud hvad Jørgen og AnneSofie tjente hver år på at 
holde kurset, de havde omkring en mill. hver samtidig med at alle 
'disciplene' lavede mad til dem, ordnede deres have, holdt hus etc. for 
at grounde den spirituelle proces.....min bare røv.  

   Det som skete da jeg satte spørgsmålstegn ved dette økonomiske 
forhold var at jeg nærmest var ved at blive lynchet af 'inderkredsen'.  

   Dernæst havde jeg i umiddelbart følge af dette nogle drømme der var 
så kraftige at jeg slet ikke var i tvivl om at jeg skulle slutte der og det 
lige med det samme med mindre jeg ønskede at miste jordforbindelsen 
totalt.  

   Både Munach og Tigerens rede er Kejserens nye klæder og man skal 
holde sig langt væk derfra for de har ikke noget at tilbyde andet end at 
'binde' dig til stedet, spinde dig ind i en masse spirituelt sludder og 
vrøvl som du kan finde meget renere andet sted, men jeg ville ikke 
havde undværet det og det har lært mig utroligt meget.....blant andet 
hvordan karismatiske personer med klare psykiske evner ikke 
nødvendigvis har en tilsvarende udviklet etik.”  

   Jeg har tidligere skrevet, at Tigerens Rede har magt. Ole henviser i 



den forbindelse til Vækstcenteret med Jes i spidsen og Peter Høeg 
som tro væbner. "De har magt og indflydelse, deres tråde strækker sig 
langt", siger Ole.  

   Jeg har tidligere postet et indlæg, hvor man hurtigt kan se, hvordan 
flere virksomheder er stiftet af folk med tilknytning til Tigerens Rede. 
Der er ingen tvivl om, at Tigerens Rede er andet end de 60-70 
personer i Gedved, som har deres gang der. Anne Sophie har udgivet 
flere bøger foruden i Danmark er enkelte også udgivet på Grønland, 
Island og i Norge.  

   Jes Bertelsen, der driver Vækstcenteret i Nørre Snede, er Anne 
Sophies tidligere spirituelle lærer.  

   Ole henviser til bogen ”Det drejer sig om kærlighed” af Jes Bertelsen 
med forord af Peter Høeg, der omhandler Jes Bertelsens undervisning. 
Her får man ifølge Ole ”et indblik i de ekstremt farlige 'magtstrukturer' 
der ligger i disse spirituelle frie og åbne miljøer, det er rystende 
læsning.” En anmeldelse af bogen kan læses her: 
http://politiken.dk/…/spirituel-traeningsbog-kan-kun-anbef…/  

   Endvidere siger Ole: ”Vækstcentret, Tigerens rede etc etc er 
autoritative magtstrukturer, hvor der sidder en og kun en i spidsen, som 
dikterer 'sandheden'. Pyt være med at det er sådan men det er 
rystende hvor mange på papiret kloge mennesker der underkaster sig 
disse magtstrukturer.”  

   Oles kommentarer bestyrker i høj grad den opfattelse, jeg og andre har 
af Tigerens Rede herunder Per Johansson og Heidi Johansson. Jeg er 
derfor meget glad for, at Ole har valgt at være med her og har ladet 
mig bringe hans syn på Tigerens Rede ud i det åbne.  

   Mange tak Ole Kjeldergaard Rasmussen for at jeg måtte dele dine 
betragtninger. Det er jeg meget taknemmelig for.  

   Skulle der sidde andre tidligere medlemmer af Tigerens Rede/ Munach 
et sted i verden, som har en historie, i ønsker at dele, er i mere end 
velkomne!  

   (Det begreb Ole omtaler som grounding kalder Anne Sophie i dag "at 
arbejde nedad” – det fremgår af videoen Tigerens Rede del 1, som er 
tilgængelig på seniortvøst https://vimeo.com/75394420.   

   Her fortæller Jukas Hambuger (Anne Sophies consort – 
tigertantrapartner/elev), at det at kløve brænde er en kærkommen mulighed 

for at arbejde nedad!) (Skrevet af Marianne Willert) 
      Nyheder - seneste nyt - Politiken.dk  nyheder sport kultur debat 
politik erhverv tjek. Læs de seneste nyheder online fra danmark og 
udlandet.   POLITIKEN.DK                Synes godt om · Svar · 3. april kl. 16:37 	  


