Invitation til stille weekendretræte
7.‐9. september 2018
på Refugium Smidstrup Strand

BØNNENS LANDSKAB
er rigt varieret
at vandre i grønne enge og ledes
til det stille vand

eller at klatre ad stejle bjergsider
og færdes i ørkenens tørhed

Retræte er at trække sig tilbage fra hverdagens mange og
gode gøremål for i en periode at give mere opmærksomhed
til det indre liv, det guddommelige, eksistensen i dens højde
og dybde, dens glæde og smerte.
Gennem stilhed, ro, den omgivende natur, tidebønner og
retræteoplæg åbnes vores væsen, og vi ledes ind i bønnens
varierede landskab. Dermed kommer vi naturligt i berøring
med et bredt spektrum af følelser, minder og sårbarhed,
kampe, tørke og glæde … hele tiden omgivet og hjulpet af
Guds nærvær, som bæres frem af vores fælles tro og håb.

Dagene rammes ind af
tidebønner morgen og
aften. Der holdes
oplæg til inspiration.
Vi er sammen i stilhed
fra aftenbønnen
fredag til efter
gudstjenesten søndag.
Der er mulighed for
samtale med
retrætelederen.
Retræten begynder med fælles aftensmad fredag kl. 18. Du
er velkommen på refugiet fra kl. 16. Efter frokost søndag
holdes nadvergudstjeneste, og retræten slutter med fælles
samtale. Vi er klar til afgang søndag kl. 15.

Praktiske oplysninger
PRISEN for 2 døgn på refugiet med alle måltider, opredning på
eneværelse med eget toilet og bad er 2275 kr.
Du er velkommen til at søge tilskud til retræten fra Christianskirkens
menighedsråd. Meddel det ved tilmeldingen.
Tilmelding gerne inden 15. august 2018
til retrætens leder Eva Borbye Pedersen, Lyngby Rosenvænge 5,
2800 Lyngby, mail: eabp@km.dk, tlf 4588 1761
Tilmeldingen er først gældende, når der er indbetalt depositum på
500 kr. kontant eller til Christians sogns konto
reg. 1471, kontonr. 10798590
Ved afbud efter 15. august refunderes depositum ikke.
Sig til, hvis der er særlige ønsker vedrørende mad el. lign.

Adresse
Refugium Smidstrup Strand,
Sognevej 15,
3250 Gilleleje.
Tlf. 4831 8025
Tog og busforbindelser:
Nærmeste station: Gilleleje, hvortil der kører tog fra Helsingør og
Hillerød.
Bus: 360R kører fra Gilleleje St. til Sognevej.
Samme buslinje kan benyttes fra Helsinge Station. Afstanden fra
refugium til busstoppested er ca. 400 meter.
Yderligere oplysninger hos Eva Borbye Pedersen,
tlf. 4588 1761
email: eabp@km.dk

Kristen bøn har til
intention at åbne for
fællesskab med Gud
og har en tydelig
retning mod ham.
Med Gud kan vi
færdes i mangfoldige
landskaber livet
igennem.

