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EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDER I GEDVED OG OMEGN MED TILKNYTNING TIL TIGERENS REDE 

I Gedved har et antal personer fundet sammen i sekten Tigerens Rede. En ikke uvæsentlig del af denne 

sekts medlemmer er beskæftiget inden for børneopdragelse (pædagoger, lærere osv.) og terapi (psykolog, 

psykiater osv.), og har, qua deres virke, tæt kontakt til mennesker, for hvem det kan være vanskeligt eller 

ligefremt umuligt at kunne skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Flere virksomheder i omegnen kan 

føres tilbage til Tigerens Rede. Det er bekymrende. Det er det bl.a. fordi den ”virkelighed” der beskrives af 

medlemmer derfra, kan lede læseren hen på begreber som ”storhedsforestillinger” og ”bizare 

vrangforestillinger” og det er de selvsamme mennesker, der skal vejlede psykisk syge mennesker i at 

komme på tilbage på rette spor eller undervise/opdrage børn i børneinstitutioner eller i skolen. Mht. 

bizarre vrangforestillinger kan eksempelvis nævnes væggene i meditationsrummet på Tigerens Rede, som 

omtales som ”bevidsthedsvæv”. Side 94 i Kundskabens Træ af Kirsten Fauken, medlem af Tigerens Rede: 

”Energimæssigt omtales væggene i meditationsrummet som Bevidsthedsvævet. Det er som et væv af tråde, 

der rummer den kollektive bevidsthed på Tigerens Rede.” 

Vil man vide lidt mere om bevidsthedsvævet, ledes man til David Jæger ”Leder af Institut for 

Bevidsthedsforskning i Skanderborg”. David Jæger har skrevet bogen Det Nye Noahs Ark, hvor der på side 

170 er en beskrivelse af bevidsthedsvævet. Her vejledes man til at meditere og forestille sig 

bevidsthedsvævet som lysende tråde i et globalt ”tæppe”, som er under konstruktion. Derved bidrager man 

til bygning af ”Det nye Noahs Ark”. Ifølge David Jæger er bogen "Det Nye Noas Ark" en af de vigtigste bøger 

i vores tid, og beskriver genetablering af vores indre forbindelse til sjælen, vores medmennesker, jorden og 

universet. Almindeligvis kan man booke en tid. Dog ikke i øjeblikket, hvor ”Alt aktivitet er midlertidig 

indstillet på grund af orlov (stilhedsperiode).” Nederst på David Jægers hjemmeside under hans profil 

fremgår, at en af hans centrale lærere er Anne Sophie Jørgensen, Tigerens Rede: 

http://davidjaeger.dk/david-j-ger/profil.html 

Børneinstitutionen Livets børn er stiftet af medlemmer i Tigerens Rede: 

http://livetsbørn.dk/?page_id=158 

Uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2003 og arbejder som privatpraktiserende psykolog, underviser i 

Tigerekspressen og på Center for Voldtægtsofre, Kolding Sygehus: http://magnoliasommer.dk/om-mig/ 

Teamet bag Tantraforum.dk er en gruppe af mennesker, som ud over erfaring med tantra også har 

interesse og sans for at formidle viden om tantra. Nogle af dem holder kurser og foredrag under 

Tigerekspressen, og de er alle tilknyttet Tigerens Rede i Gedved som elever af Anne Sophie Jørgensen: 

http://tantraforum.dk/viden-om/tantra-generelt/hvad-er-tantraforum 

Via dette link http://www.tigerekspressen.dk/ 

 er en af 10 kursusholdere med nær tilknytning til Tigerens Rede psykolog Magnolia Sommer: 

• Astrid Lindvig 

• Elsebeth Sommer 

http://livetsbørn.dk/?page_id=158
http://tantraforum.dk/viden-om/tantra-generelt/hvad-er-tantraforum
http://www.tigerekspressen.dk/
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• Ingeborg Elisabeth Mosbech 

• Jens Gröndahl 

• Jukas Killemose Hamburger (Anne Sophies nuværende consort) 

• Jørgen Andersen 

• Karen Hjerrild Gröndahl 

• Line Ursula Wyller 

• Magnolia Sommer 

• Per Møller 

Via dette link er der imidlertid 13, hvor det også fremgår, at de missionerer udenfor landets grænser: 

http://www.tigerensrede.dk/index.php/dk/16/198-tigerekspressen 

"Tigerekspressen drives af 13 kursusholdere, der alle er nære elever af Anne Sophie Jørgensen. Som navnet 

antyder, er det en ekspres, der kører ud i landet med det, der undervises i på Tigerens Rede. 

Tigerens Rede missionerer i Danmark og Norge med ”Tigerekspressen”.  

Der afholdes kurser, foredrag og workshops i byer som Aarhus, Odense, København og Gedved, samt i 

Norge. Her afholdes bl.a. kurser om, hvor man samarbejder med ondskabens og ødelæggelsens gudinde 

Kali.  

En anden sekt, der har tilbedt gudinden Kali var den indiske kvælersekt Thug’erne. Og de mente, at ethvert 
drab på en vejfarende var et offer til den blodtørstige gudinde.  

Når man afholder kurser i at integrere Kali i sin krop, kan man vidst roligt sige, at det religiøse er kammet 
over. 

Tigerekspressen om selve kurset: ”På Tigerens Rede har vi efterhånden lang tradition for at arbejde nedad i 
energisystemet, hvor denne kraft har hjemme. Men vi erfarer også at det være en kraftfuld kvinde eller 
mand, at integrere sin Kali eller Kriger, ikke kun handler om at kunne arbejde nedad og få fat i kraften. Man 
skal også være i stand til at finde plads i sig selv til at rumme kraften. Hvis man har fundet den plads, kan 
man også møde og rumme den andens kraft. Heri ligger hjertets kraft og muligheder.”  

Anne Sophie skriver om Kali:  

”Hun holder til i den lodrette akse inkl. essenspunktet. Hun forøger den seksuelle potens hos både kvinder 

og mænd…Angsten for Kali gør, at en del mænd ser sig nødsaget til at holde kvinden nede, så hun ikke 

kommer for godt i gang…En kvinde, som har integreret Kali er ikke bange for sin kraft, og hun ved, at hun 

på det punkt ikke står tilbage for manden trods en mindre fysisk styrke.”  

I den private ejendom på Vestervej 4B, hvor Anne Sophie Jørgensen lever sammen med Jukas Killemose 

Hamburger, har to selskaber til huse, hhv. Kraftfuldt Ligeværd v/Jukas Killemose Hamburger og Søjleskoven 

ApS. 

http://www.tigerensrede.dk/index.php/dk/16/198-tigerekspressen
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Kraftfuldt Ligeværd er en enkeltmandsvirksomhed, der ligesom Tigerens Rede er en hemmelig 

konstruktion. Jukas Killemose Hamburger turnerer land og rige rundt og afholder kurser arrangeret af 

Tigerekspressen. Selve virksomheden Kraftfuldt ligeværd har 0 ansatte. Der er derfor ikke tale om et 

registreret selskab med cvr-nummer. Hvor indtægterne fra dette firma og Tigerekspressens landsdækkende 

aktiviteter bliver kanaliseret hen, er således et åbent spørgsmål? 

Tigerens Rede udsender med mellemrum et nyhedsbrev. I nyhedsbrevet fra december 2012 kan man læse 

følgende: 

For fem år siden samledes syv mennesker med forskellige baggrunde, som alle igennem mange 

år havde fulgt Anne Sophies undervisning og derved opbygget erfaring med energiarbejde, 

meditation, tantra og proces. Ønsket om at videreformidle denne værdifulde viden og samle 

deres aktiviteter, resulterede i grundlæggelsen af Tigerekspressen i 2007. Og der er sket en hel 

del på de fem år. På nuværende tidspunkt har Tigerekspressen afholdt omkring 300 kurser, 

foredrag, procesgrupper og workshops for mere end 2000 kursister. Der er i dag 15 

kursusholdere i Tigerekspressen, og deres nyhedsbrev når ud til over 1000 læsere. 

Tigerekspressen tilbyder kurser, workshops og foredrag om emner som tantra, healing, 

mindfulness, meditation og døden. Tigerekspressen tager rundt i hele landet og har 

efterhånden opbygget faste baser i København, Århus, Odense og Norge - og selvfølgelig i 

hjembyen Gedved. 

Den 12. december afholdt Tigerekspressen deres 5 års fødselsdag med et arrangement i 

Musikhuset i Gedved, hvor ca. 60 kursister kom for at fejre begivenheden med foredrag, 

meditation og dans. Tigerbandet spillede musik, og det var skønt at se så mange af 

Tigerekspressens kursister samlet på en aften. 

Og alt dette tilbyder Tigerekspressen … kvit og frit, eller mod betaling? Vi er blevet oplyst, at Anne Sophie 

Jørgensen tager kr. 600–650 pr. person pr. dag. Dersom disciplene i Tigerekspressen gør deres guru kunsten 

efter, har de i perioden 2007–2012 haft en omsætning på mere end kr. 1,2 mio. Penge, der er havnet i 

hvilken lomme? 

I nyhedsbrevet fra november 2013 fortælles det: 

„at det projekt, som Skovgruppen har stået i spidsen for siden 2011, nu bliver en realitet. Vi 

har fået lov at købe jorden vest for Urtehaven på knap fem hektar, hvor Søjleskoven i efteråret 

2014 skal plantes. (…) 

Jorden bliver købt af det nydannede anpartsselskab Søjleskoven ApS, som allerede har tegnet 

anparter for 800.000 kr. En anpart koster 5000 kr.” 

Søjleskoven ApS er et anpartsselskab, stiftet 01-11-2013, hvis formål er „dyrkning af træer og andre 

skovbrugsaktiviteter” på matrikel 10a i Gedved. Matrikel 10a er beliggende Vestervej 10, der nu ejes af 

Steenvig ApS, stiftet 28-05-2014. Søjleskovens regnskab er imidlertid mere fortiende end forklarende. 



Dokumentet er senest redigeret i okt. 2018/Speramus 

 

Materielle anlægsaktiver og registreret kapital er således udeladt af årsrapport 2013. Steenvig ApS er så 

nyt, at der endnu ikke er offentliggjort et regnskab 

Autoriseret psykolog medlem af Tigerens Rede: 

Martin Holmgaard Laursen 

Frederiksgade 74 e 1. th. 

8000 Århus C 

http://www.mahola.dk/om-mig/ 

Psykolog Thomas Hygum anbefales varmt af Martin Holmgaard Laursen. Thomas Hygum er Anne Sophies 

første consort http://www.tigerensrede.dk/index.php/dk/12/98-consortbegrebet-dk 

http://www.mahola.dk/om-mig/min-linksamling/ 

Hos http://www.sundhedssøjlen.dk/ 

er alle behandlere tilknyttet Tigerens Rede. 

Her finder vi: 

Autoriseret kognitiv psykolog Catharina Danielsen: 

”Speramus har været elev af spirituel lærer Anne Sophie Jørgensen siden 1985, er tilknyttet Tigerens Rede, 

Meditations- og Kursuscenter i Gedved, og deltager løbende i undervisning i meditation, bevidsthed og 

tantra”. 

Catharina er endvidere medejer af havearkitekterne 'Sørensen og Danielsen' og oplyser på LinkedIn, at 

firmaet har udført en landskabsopgave for Tigerens Rede i Gedved: 

”Medejer sammen med anlægsgartner Vibeke Sørensen. Havearkitektur af parcelhushaver, 

kursusvirksomhed og landskabsopgave for Tigerens Rede i Gedved, da de udviede”. 

Og  

Massageterapeut Saara Talonpoika Lippmann, som er med i en video fra Tigerens Rede: 

https://vimeo.com/114533098 

Og  

Morten Bak: ”Speramus har en diplomuddannelse i ledelse og er certificeret coach ved ICF (International 

Coach Federation). Speramus har igennem mange år arbejdet som konsulent/coach og  som underviser og 

foredragsholder inden for anerkendende kommunikation, stresshåndtering, sundhed, personlig udvikling 

og positiv psykologi.” Morten har tilknytning til Tigerens Rede og tilbyder overnatning via Tigerens Redes 

hjemmeside: http://www.tigerensrede.dk/index.php/dk/18/89-overnatning 

Og 

http://www.mahola.dk/om-mig/
http://www.mahola.dk/om-mig/min-linksamling/
http://www.sundhedssøjlen.dk/
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Birgitte Søndergaard: ”Gennem de sidste 15 år har Speramus haft min egen praksis og modtaget 

undervisning og supervision indenfor yoga og meditation.”  

Birgitte Søndergaard har tidligere afholdt tantrakurser for Tigerens Rede, hvilket fremgår her: 

Bl.a. her: https://www.facebook.com/events/124551894310483/ 

Birgitte Søndergaard, Tigerens Rede Seksualitet og Tantra 2011 

Birgitte Søndergaard’s yoga undervisning foregår i Gedved kultur og medborgerhus: 

http://www.birgittesondergaard.dk/yoga/praktisk/ 

http://www.mindfulnessogproces.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=26 

http://www.aneazalea.dk/ 

Ane Azalea: ”Jeg er speciallæge i psykiatri, og har en lang klinisk og psykoterapeutisk erfaring. Jeg er 

specialist i psykodynamisk psykoterapi og uddannet mindfulnesstræner og her ligger meget af min 

interesse og glæde lige nu.”  

”Jeg har gennem mange år været tilknyttet Tigerens Rede - et spirituelt center i Gedved.  

Min spirituelle lærer er Anne Sophie Jørgensen. 

Hun har kærligt og klart vejledt mig, og gør det fortsat, hvilket jeg er dybt taknemmelig for.” 

Café Bojsens i Gedved medborgerhus blev drevet af Jørgen Skov, medlem i Tigerens Rede.  (Denne tilføjelse 

er foretaget i dec. 2016). I 2018 lukkede Café Bojsen. 

Uanset hvor fin en urtehave, hvor stort et økologisk landbrug, hvor flinke og rare mennesker, er her stadig 

tale om folk, der tror på Anne Sophies lære og at der i Tigerens Rede, er et helt særegent energisystem osv. 

Side 93 Kundskabens træ: ”Tigerens Rede har et essenspunkt, hvor spiritualiteten er lejret. Det er en kilde, 

hvorfra alle men især Anne Sophie kan trække indsigt og visdom. ..Fremtiden ligger i essenspunktet…over 

bygningen svæver en mandala, som symboliserer fremtiden for Tigerens Rede. Det hele omsluttes af Den 

Kosmiske Kugle, som er et billede på bevidsthedsevolutionen.” 

Vil man vide mere om bevidsthedsevolutionen, har et medlem fra Tigerens Rede, som er spirituel vejleder, 

terapeut og healer, og driver Begravelsesforretningen Ledet – en spirituel begravelsesforretning - når 

reinkarnation også er din virkelighed (http://begravelsesforretningen.blogspot.dk/), skrevet en vaskeægte 

dommedagsprofeti om det på Selvet.dk: 

"Den vestlige kultur står uden tvivl det skelsættende sted, hvor der overordnet set er to muligheder: Enten 

indser vi, at vores værdigrundlag skal ændres og nuanceres. Eller vores kultur vil i løbet af relativ kort tid gå 

til grunde. Når kulturer går til grunde, så bliver de som regel rendt over ende af andre kulturer, der vinder 

indpas. Det vil være bedst og mindst smertefuldt, om vi i tide kan sadle om. Dog er det ikke verdens 

undergang, om vores kultur går til grunde - af askehoben kan der opstå noget mere konstruktivt!...”Hvis 

vores kultur ikke skal bryde sammen, og vi samtidig skal bevare demokratiet, beror vores chance således 
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på, at flertallet i tide ændrer adfærd. Når økonomisk vækst i sig selv bliver et mål, vil det accelerere den 

allerede hastigt voksende fart mod afgrundens rand. Når vi i forvejen er ved at kvæles i affald, forurening 

og ressourceknaphed, vil det at producere en dippedut i dag, sælge den i morgen og smide den væk i 

overmorgen kun fremme civilisationens undergang. Såkaldt fremgang vil kun øge tilbagegangen. Det 

betyder ikke, at vi kan spare os ud af problemerne. I så henseende er der kun tale om, hvorvidt om enden 

skal være meget nær eller bare nær.” 

http://www.selvet.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=8013:skal-vores-kultur-

overleve?&Itemid=2104&tmpl=component&print=1 

Og vil man på højskole, kan man på Gomde højskole få undervisning af selveste Anne Sophie Jørgensen.  

Medlemmer af sekten har altså både børneinstitutioner, sundhedscentre mv hvor de ikke oplyser, at 

stiftere, pædagoger, terapeuter, psykologer osv. arbejder ud fra Anne Sophies livssyn eksempelvis 

børneinstitutionen Livets Børn og Sundhedssøjlen. Flere har egen virksomhed med alternativ behandling. 

Nogle betegner det ”kvaksalveri”. Vurder selv. Har du ondt i kroppen kan du smide dine penge ud af 

vinduet på alternativ behandling hos lydhealer og terapeut Bolette Schiøtz:  

https://vimeo.com/55356214 

Eller aflægge senest åbnede alternative klinik kinesiolog af medlem i Tigerens Rede, Miriam Lund Hansen i 

Gedved et besøg. 

Og der er mange flere endnu…… 

http://www.selvet.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=8013:skal-vores-kultur-overleve?&Itemid=2104&tmpl=component&print=1
http://www.selvet.dk/index.php?option=com_k2&view=item&id=8013:skal-vores-kultur-overleve?&Itemid=2104&tmpl=component&print=1
https://vimeo.com/55356214

