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I femte kapitel sætter Gerard W. Hughes fokus på længsel. Alle mennesker

længes. Gud er i vore længsler, ja og dybest set er det Gud vi længes efter,

selv om vi ikke er bevidste om det, siger han. Derfor må vi også arbejde

med vore længsler. I det følgende gengiver jeg uddrag fra kapitlet, der ud-

dyber og kaster lys over længsler, og hvad vi skal gøre:

Forholdet mellem vore længsler og Guds vilje

”Jesus lærte os at bede til Gud og sige: ”Ske din vilje som i himlen, således

også på jorden”. Hans eget liv blev sammenfattet i det desperate råb i døds-

angstens i haven: ”Ske ikke min, men din vilje” (luk 22,42). Vi må gøre

Guds vilje, ikke vor egen. Jeg tror, at denne sandhed er kernen i vores tro.

Men hvad betyder det, og hvad er forholdet mellem Guds vilje og min egen

vilje? Er det et spørgsmål om, at vore viljer skal underkastes Guds vilje?

Den menneskelige længsels betydning og kraft

I den kristne forståelse er længslen Guds forsøg på at trække os ud over os

selv. Det endelige mål for vor længsel er at blive ét med Gud, som er kær-

lighed, og ét med hele skaberværket. Det er den bogstavelige betydning af

det engelske ord atonement (forsoning) – at-one- ment – som beskriver

forsoning mellem Gud og menneskeheden.

Længslen er en kilde til liv, men den kan også være brændende smerte, en

destruktiv kraft, der kan rive os selv i stykker og ødelægge mennesker om-

kring os.

De længsler, der trækker i os, er mange og modstridende. Hvis vi tilfreds-

stiller én længsel, er det på bekostning af en anden.
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Modstridende længsel

Hvordan kan vi finde ud af, hvad vores grundlæggende længsel er? Dag-

drømme kan være meget vigtige, og det finder vi et slående eksempel på

hos Ignatius afLoyola (1491 -1 556), den baskiske adelsmand, der grund-

lagde jesuitterordenen. Som ung var Ignatius vokset op ved det spanske hof,

som han forlod, da han var i begyndelsen af tyverne. På dette stadium be-

skriver Ignatius sig selv som en ”mand, der hengav sig til verdens

meningsløshed”. Han fortæller, at han satte særlig pris på

våbenkonkurrence ” med et stort forfængeligt ønske om at vinde hæder og

ære”. Han mindede på flere måder om Don Quixote.

Da Ignatius var i slutningen af tyvene, forsvarede han den nordspanske

fæstning ved Pamplona mod de overlegne franske tropper. Fæstningens

kommandant ønskede, at forsvarerne skulle overgive sig, Men Ignatius

insisterede på at fortsætte med at kæmpe, indtil en kanonkugle brækkede

hans ene ben og skadede det andet alvorligt. Fæstningen kapitulerede, og

Ignatius kom hjem til slottet Loyola på en båre. Han var sengeliggende i

otte måneder, mens han ventede på, at hans ben skulle helbredes.

Ignatius var meget glad for dagdrømme, og han kunne være opslugt af sine

drømme i timevis. Først drømte han om de store bedrifter, han skulle udfø-

re, når hans ben blev rask igen, og om den skønne kvinde, hvis kærlighed

han ville vinde. Disse tidlige dagdrømme var behagelige til at begynde

med, men efterhånden opdagede Ignatius, at de kedede ham og gjorde ham

tom og trist, og han bad om at få nogle romaner at læse. Men der var ikke

mange romaner i 1 500-tallet og slet ingen på Loyola-slottet. De eneste til-

gængelige bøger var en bog om Kristi liv og en helgenbiografi. For at for-

drive tiden begyndte Ignatius at læse disse bøger, og det førte ham ud i en

ny type dagdrømme. Helt op i vores tid har helgenbiografier givet indtryk

af, at hellighed var direkte proportional med fysisk udholdenhed. Da

Ignatius læste om det, tænkte han, at han kunne være lige så udholdende

som nogen helgen! Hvis Dominicus, Frans og de andre kunne blive hellige,

så kunne Ignatius afLoyola også. Han begyndte nu at drømme om ”Sankt

Ignatius” og det store ting, han skulle udrette!

I mange uger vekslede Ignatius mellem de to slags dagdrømme: den første

type om store gerninger og den skønne kvinde, og den anden type, hvor han
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overgik helgenerne. Lidt efter lidt begyndte han at lægge mærke til noget,

som kom til at forandre hans liv og millioner af andres liv. Ignatius fandt ud

af, at selv om begge typer dagdrømme var behagelige, mens de stod på, ef-

terlod den første ham rastløs, tom og trist, mens den anden dagdrøm, om at

overgå helgenerne, efterlod ham glad, styrket og fyldt med håb.

Man kan lære meget af beretningerne om Ignatius. Vore dybeste længsler er

ikke nogen, vi skaber, det er nogen, vi opdager. Ignatius´ dagdrømme

afslørede for ham og for os, at Gud ikke er adskilt fra os. Gud er os meget

nær i vores indre, som kilden til vores eksistens.

Gud tog Ignatius, som han var: indbildsk, forfængelig og ambitiøs. Og Gud

virkede i ham gennem hans svagheder. Det er så vigtigt at lægge mærke til

dette, fordi meget af vores religiøse undervisning og oplæring kan give os

det indtryk, at vi må skille os afmed alle vore svagheder og synder, før vi i

det hele taget kan nærme os Gud og de åndelige ting. Og da det er en ende-

løs opgave, foretrækker de fleste af os at udsætte det til efter døden.
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Hvordan kan vi styre vore længsler, så de giver os selv og andre liv?

Når vi begynder at fokusere på Gud – og på Jesus, som er den usynlige

Guds billede – bliver vi gradvist opmærksomme på et nyt og dybere lag af

indre længsel. Gud er kilden til sandhed; kilden til skønhed og godhed; en

kærlig og barmhjertig Gud, en Gud som elsker sit skaberværk så højt, at

han bliver en af os i mennesket Jesus. Gud er den glæde, vi længes efter, og

han kalder os hele tiden videre på trods af vores synd og syndighed. Det

kan tage hele livet at finde frem til vore dybeste længsler. Disse længsler er

ikke nødvendigvis koblet sammen med stærke følelser, og måske genkender

vi dem ikke umiddelbart. Måske er det først efter en lang periode med

skuffelse og lidelse, at vi opdager dem.

Ignatius afLoyolas oplevelse med de to typer dagdrømme førte til sidst til,

at han udarbejdede en række vejledende meditationsøvelser, der har for-

vandlet millioner afmenneskers liv. De er blevet kendt under navnet Ånde-

lige Øvelser. Ved begyndelsen af hver meditation opfordrer han os til at

”bede Gud, vor Herre, om, at alle mine intentioner og handlinger ved Guds

nåde alene må blive til hans guddommelige Majestæts tjeneste og ære.”

Sagt med andre ord beder vi om, at alle sider af vores eksistens må være

rettet mod ham. Vi kan bede med fuldstændig oprigtighed, selv om vi ved,

at vores opmærksomhed vil blive spredt i mange retninger under bønnen.

Det er et meget vigtigt punkt, for det har betydning for alle aspekter af vo-

res forhold til Gud og til alle mennesker. Vi behøver ikke skille os afmed

alle svagheder og synder, før vi kan gå ind til et forhold til Gud, lige så lidt

som vi må være fuldkomne for at indlede et forhold til et andet menneske”.

Øvelser

1 . Skriv din egen nekrolog

2. Skriv ned, hvorfor du beundrer eller misunder bestemte kvinder og

mænd, uanset om det er virkelige mennesker, levende eller døde, eller op-

digtede figurer. Denne øvelse kan hjælpe os til at opdage vore inderste,

utilfredsstillede længsler.

3 . Har du i dit eget liv lagt mærke til, hvordan længsel kan styre længsel, og

kærlighed kan styre kærlighed?
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Jeg holder meget af at synge salmen ”De dybeste lag i mit hjerte”. Når jeg

synger salmen har jeg lagt mærke til, at jeg altid synger lidt kraftigere med

på sidste vers. Der må ske noget i salmen, som gør, at jeg med rankere ryg

og en klarere stemme synger med på sidste vers.

Salmen handler om længsel, men længsel ikke en entydig størrelse. Der

findes små og store længsler efter noget. Og en længsel kan ændre sig og

vokse sig større, ja den kan endda blive uoverskuelig og højtravende.

Salmen starter da også i første vers med at beskrive en stor længsel. Med

flere forskellige billeder gøres det klart, at denne længsel – i hvert fald ud

fra perspektivet i første vers – er uopfyldelig.

I sidste vers sker der et skifte. Verset taler også om længsel. Men det er en

længsel ud fra et nyt perspektiv. Der er nemlig i dette vers udtryk for at Gud

som Skaberen kan påvirke en længsel i en positiv retning, således:

”at uro kan vendes til glæde,

min længsel til det, jeg formår

at rejse mig nyskabt og leve

på jorden, mens dagene går.”
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Min salme: De dybeste lag i mit hjerte
Christian Kjær Bjerre

Luk 24,32. Egbertcodex, 10. årh.



1 . De dybeste lag i mit hjerte

er længsel, umålelig stor.

Jeg rækker mod vigende himle

og følger umulige spor.

Et sted må det findes, det lærred,

som spænder sit billede op,

et sted må dét være i verden,

som fylder mit sind og min krop.

2. De dybeste lag i mit hjerte

har set et forklarelsens land,

hvor alt var et fuldkomment billed,

og lykken var evig og sand,

men kun som et glimt, som en lysning,

der strøg over marker og vand.

I strejf lå mit landskab forklaret

som livets og kærligheds land.

3 . Er billedet til som en kalden,

der rammer mig langvejsfra?

Et paradis, fjernt og forsvundet

fra slægten, jeg stammer af?

Er kaldet kun ekko af drømme,

den ø, som er intetsteds til,

så har den dog morgenens klarhed

og kræfter, som aldrig går til.
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4. Min Gud, som jeg kalder den mester,

der maler mig morgenens drøm,

det spekter, jeg ikke behersker,

af længsel urolig og øm,

som spænder de strenge i hjertet,

der aldrig vil klinge ud,

som synger og smerter og kalder

og længes mod Herren, min Gud!

5. Du, skabelsens Gud, som vil bøje

dig ned til din verden i dag.

Du, Skaber, som åbner mit øje

og kender mit hjertes slag.

Din Ånd over lande og have,

din kalden på skabningen selv

er lyden i alt det, du skabte

i blodets og flodernes væld.

6. Så mød mig en skabelsens morgen

her midt i mit goldeste land,

og knus mig i selviskheds ørken,

skab du så, som Skaberen kan.

At uro kan vendes til glæde,

min længsel til det, jeg formår:

at rejse mig nyskabt og leve

på jorden, mens dagene går.

Jens Rosendal 1990. DDS 28



Må Gud være med dig,
som solen lyser over dagen
og får jorden til at dufte,
som månen glæder natten
og får vandet til at glitre.
Må hans skønhed
lyse på din vej .
Må Kristus gå med dig
og bære din uro.
Må Ånden blæse over dig,
så mismodet løber sin vej .
Og må vi igen mødes i fred.
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Fredag d. 25. - søndag d. 27. november 2011
Retræte: MENS VI VENTER .. .
Vi vil bruge weekenden omkring 1 . søndag i advent på at komme ind i
adventstidens eftertænksomhed og forventningsglæde.
Ledere: Marie Holm 2147 4550 og Marie Rørbæk 6145 8216.
Pris: 1 000,-

Mandag d. 5. december kl. 9.30 – 15.30 NB: ændret dato
Stilledag i Odense Domkirke
Tema: Stilhed og Honningkager.
Stilledagen holdes med inspiration fra den anglikanske ærkebiskop
Rowan Williams’ bog: Stilhed og honningkager.
Ledere: Anne Reiter, Marie Holm og Kirsten Clement
Tilmelding senest 3. december til Kirsten Clement på 6485 1179 eller
kcl@km.dk
Pris inkl. frokost: 85 kr. som betales ved ankomsten.

Fredag d. 2. - søndag d. 4. december
Retræte. Direkte tilmelding til Anette Foged Schultz, tlf. 3059 5002,
afs@km.dk

Fredag d. 9. - søndag d. 11. december
Retræte. Tilmelding direkte til Jette Dahl, tlf. 7453 3848,
www.jettedahl.dk

Fredag d. 27. - søndag d. 29. januar 2012
Retræte med KRISTUSKRANSEN
Retrætens andagter og gudstjeneste følger kransen, og hvis vejret er til
det, bliver der mulighed for en bønsvandring med kransen. Fredag aften
er der en introduktion til Kristuskransen, og de, der ikke har en krans i
forvejen, kan binde deres egen. Retræten foregår i stilhed.
Retræten er velegnet for førstegangsdeltagere.
Leder: Kirsten Clement. Pris: 1 000,-
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begynder første dag kl. 18.00 og slutter sidste dag kl. 14.00,
hvis ikke andet er angivet. Retræterne foregår normalt i stilhed.



Mandag d. 30. - torsdag d. 2. februar
Retræte ved Hanne Ellermann Rytter og Elisabeth Lidell.
Tilmelding til hcle@km.dk

Fredag d. 3. – mandag d. 6. februar
SORG OG TRØST
En stille retræte om den sorg, vi rammes af og evangeliets trøst i vores
sorg
Bibelske meditationer:
”At miste kontrollen ” – Job 14,7-1 5
”Salig sorg” – Matt 6, 1 -11
”Døden og livet” – Joh 11 ,21 -37
”Jeres hjerte må ikke forfærdes ” – Joh 14,1 -6
Leder: Kristian Bork Sørensen. Pris: 11 50,-

Fredag d. 24. - søndag d. 26 februar
”FOR ET TRÆ ER DER HÅB”
Retræte med bibelmeditation.
Træet er et symbol, der forstås afmennesker over det meste af jorden.
Det vækker et væld af følelser og associationer hos os.
Derfor er det også et stærkt og tidløst redskab, når bibelen bruger træet
som billede. Disse billeder vil vi fordybe os i og lade os udfordre af.
Retræten afsluttes søndag med afrejse senest kl. 1 6.30.
Leder: Asger Petersen. Pris: 1 000,-

Mandag den 27. februar kl. 9.30-15.30
Stilledag i Odense Domkirke
Tema: Fadervor.
På denne stilledag vil der være mulighed for at binde et Fadervor-bånd.
Tilmelding til Kirsten Clement senest 24. februar på kcl@km.dk eller
64 85 11 79.
Ledere: Anne Reiter, Marie Holm, Mette Flensted og Kirsten Clement.
Pris inkl. frokost: 85 kr.

Fredag d. 2. - søndag d. 4. marts
GUD ER NÆR - VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning.
Retræten er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens
travlhed og larm for at lytte til Guds stemme. Gud er til stede i alle
menneskelige erfaringer og selvfølgelig også, når vi beder. I denne
retræte søger vi at erkende og genkende Guds nærvær i vort liv og vor
bøn. Gud drager det enkelte menneske mod frihed, mod kærlighed –
det vil sige mod Gud.
Retrætelederen vil, sammen med den enkelte, lytte til Guds førelse og
foreslå bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov.
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Retræteformen forudsætter, at man selv kan planlægge tid til personlig
bøn. Retræten foregår i stilhed.
Leder: sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Fredag d. 9. - søndag d. 11. marts
TAIZÉRETRÆTE - ”Jeg vil juble for Herren”, Salme 95.
Ro og fordybelse gennem bøn og sang.
Retræten vil være præget af den samme enkelhed som i Taizé med an-
dagter, hvor vi synger Taizé-sange, og med enkel mad, som deltagerne
selv laver. Taizé-sangenes enkle melodier er lette at lære, så man hurtigt
kan synge med, selv om det er en ny melodi, og sangen bliver støttet af
fløjte eller guitar. Mange af sangene kan synges flerstemmigt. Det vil vi
forsøge, så vi kan opleve den ekstra dybde, det giver.
Der vil blive lej lighed til gåture i naturen omkring Skovhuset og til
samtale med lederen.
Retræten foregår i stilhed. Den er velegnet for førstegangsdeltagere.
Ledere: musiker Mette Flensted og sognepræst Kirsten Clement.
Pris: 1 000,-

Fredag den 16. - søndag den 18 marts
Retræte for Silkeborg katolske menighed.

Fredag d. 23. - søndag d. 25. marts
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten d. 2-4/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Fredag d. 30. marts – søndag d. 1. april
Hos Gud i tid og evighed
Vi tager udgangspunkt i Salme 23 ”Herren er min hyrde” og vil fordybe
os i følgende punkter som en hjælp til at erkende og genkende Guds
nærvær i vores liv.
Livet under hyrdens omsorg.
Det vildfarne får og den opsøgende hyrde.
Hyrden slipper dig ikke af syne - selv i lidelsen.
Kristus som vejviser på lidelsens vej .
Opstandelshåbet palmesøndag.
Som afsæt til fordybelsen vil der være mulighed for deltagelse i andag-
ter, meditationer, lette krops- og afspændingsøvelser, gåture og vejle-
dende samtaler.
Leder: Kirsten Højgaard. Pris: 1 000,-

Torsdag d. 12. - søndag d. 15. april
Retræte. Nærmere omtale i næste blad.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 11 50,-
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---------------------------------------------------------------------------------------------
JEG TILMELDER MIG FØLGENDE RETRÆTE:

 vedlagt i check  indbetalt på giro 409 92 22

er den fulde pris på kr. + (evt.) støttebidrag

Jeg har været på retræte før  JA  NEJ

 JA TAK, jeg ønsker at få tilsendt heftet "Skovhuset - tid til eftertanke".

Navn: tlf.

Adresse:

Mailadresse:

Tilmelding sendes til:
Det Økumeniske Center - Skovhusgruppen
Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N

eller til: tilmelding@retraetehus.dk
3074 7321Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget pr. check eller giro.



Fredag d. 20. – søndag d. 22. april
Forum Teologi Naturvidenskab

Fredag d. 27. - søndag d. 29. april
Retræte med individuel vejledning.
Se omtalen til retræten d. 2-4/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 11 50,-

Torsdag d. 3. - lørdag d. 5. maj
Kvækermenigheden.

Fredag d. 11. - søndag d. 13. maj
Retræte: SKÆLD UD PÅ GUD
Retræte med udgangspunkt i hospitalspræst
Preben Koks bog "Skæld ud på Gud".
Ledere: Marie Holm og Marie Rørbæk. Pris: 1 000,-

Søndag d. 13. - torsdag d. 17. maj
Retræte for studentermenigheden i Århus.
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Fredag d. 18. – søndag d. 20. maj
Retræte for Storring-Stjær menigheder.

Fredag d. 25. – mandag d. 28. maj
"KOM, GUD HELLIGÅND."
Pinseretræte med tidebønner, bibelmedittioner og mulighed for fælles
meditative vandringer i den meget smukke natur omkring Skovhuset.
Vi vil i retrætens form tage vare på både krop, sind og ånd.
Leder: Karen-Marie Holst Jannerup, tlf. 25 47 04 25. Pris 11 50,-

Torsdag d. 31. maj - søndag d. 3. juni
Retræte for Gellerup Menighed ved Anette Bennedsgaard.

Mandag d. 11. - onsdag d. 13. juni
Blå Kors
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Afhensyn til retrætelederens planlægning beder vi om tilmelding
så tidligt som muligt. Når vi har modtaget tilmelding og betaling,
sender vi en deltagerskrivelse som bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis arrangementet er overtegnet, meddeles dette. Ved afbud se-
nest en måned før tilbagebetales hele beløbet minus 100 kr. Ved
afbud senest 14 dage før tilbagebetales halvdelen af beløbet.

Det er vigtigt, at alle er med fra begyndelse til slutning. Hvis tid-
ligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for ar-
rangementet.

STØTTEBIDRAG
Skovhusets økonomi er stadig afhængig af frivillige gaver. Vi er der-
for taknemmelige for ethvert bidrag på giro 409 92 22 / mærket
"Skovhuset". Gaver på mere end 500 kr. årligt er fradragsberettigede.
De første 500 kr. kan ikke trækkes fra, men de efterfølgende kan op
til en grænse på 15.000 kr. Det er en betingelse for fradraget, at
Skovhuset indberetter gavebeløbet direkte til SKAT, hvorfor cpr-
nummeret skal oplyses.
Det er også muligt at tegne gavebrev og oprette testamente. Kontakt
Skovhusgruppen for yderligere oplysninger.

Skovhusbladet ligger nu også som en pdf-fil på Skovhusets
hjemmeside: retraetehus.dk



Afsender: DØC - Skovhusgruppen, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N

FORMÅL
Skovhusets formål er at danne ramme om en stilhed og afsondrethed, hvor man
stilles overfor livets grundlæggende spørgsmål og værdier. Skovhuset er et sted,
hvor man kan møde det kristne fællesskabs tro og livstydning.

PROGRAM
Der vil være forskellige former for retræter, men også mere kursusprægede
tilbud, temadage, temaweekends o. 1 .

BELIGGENHED
Skovhuset ligger gemt i nogle skovklædte bakker uden for Sdr. Vissing -
20 km fra hhv. Skanderborg, Silkeborg og Horsens. Området har et rigt varieret
dyre- og planteliv i nåle- og løvskove, i eng, mose, søer og Gudenåen.
Der er gode muligheder for traveture og ophold i naturen.

INDRETNING
Huset er indrettet med fællesrum, andagtsrum og 10 enkeltværelser. Der kan dog
overnatte to på hvert værelse, når arrangementets karakter tillader det. Huset er
handicapvenligt. Røgfrit miljø.

ANSVAR
Skovhusets daglige ledelse varetages af Skovhusgruppen, en arbejdsgruppe
under Det Økumeniske Center i Århus (se side 2).

UDLEJNING
Ruth Jeppesen,
Boddum Præstegård, Doveroddevej 1 7, 7760 Hurup, tlf. 9795 9009,
mail: leje@retraetehus.dk

PROGRAM OG TILMELDING M.V.
Skovhusgruppen, Det Økumeniske Center Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N
tlf. 3074 7321 , giro: 409 92 22,
mail om tilmelding og information om programmet: tilmelding@retraetehus.dk
andre henvendelser: kontor@retraetehus.dk
hjemmeside: www.retraetehus.dk




