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Mandag 3. – fredag d. 7. december
STILLE DAGE
Stille dage er et tilbud om at bruge Skovhuset uden at skulle deltage i et egent-
ligt program. Der er en vært i huset, som sørger for regelmæssige andagter og
enkle måltider.
Tiden vil være til rådighed til læsning, studier, ophold i naturen, og hvad man
ellers bliver inspireret til under et ophold i et retrætehus i stille og naturskønne
omgivelser.
Man bestemmer selv, hvor mange dage og hvilke, man ønsker at være i huset
(angives ved tilmelding).
Vært: tidl. sognepræst Ruth Jeppesen. Pris: 300 kr. pr. døgn.

Retræte: KRISTUSKRANSEN OG TAIZÉSANGE
Retræten er en stille retræte, hvor andagterne holdes ud fra Kristuskransen, og
vi synger de meditative Taizésange. Der bliver god mulighed for at gå ture i
den dejlige natur omkring huset, og for de, der ønsker det, er der en bønsvan-
dring lørdag eftermiddag - alene eller sammen med andre. Det er muligt at kø-
be en Kristuskrans for 50 kr.
Dagsprogrammet tilrettelægges sådan, at de, der har brug for sene morgener,
har mulighed for det.
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Torsdag d. 4. - søndag d. 7. april
KONTEMPLATIV RETRÆTE
(kristen meditation ud fra Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser)
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal udeluk-
kende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt
mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at men
nesket giver slip på sine tanker (at ville bestemmee selv) og det møjsommelige
arbejde med at ændre sin karakter.
Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give
slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets
bøn.



Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed
for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.
Leder: Sr. Angela Rammé. Pris 1.150 kr.








