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Ikonens blik
– at være set af Kristus og hvile i det
Pernille Svendsen

Der er stor interesse for ikonen, og den dukker op i mange sammenhænge og spirituelle miljøer, hvor den tages ud af den oprindelige ortodokse sammenhæng og bruges som et farverigt indslag og
krydderi i den spirituelle hjemløshed og søgen. Ofte uden for en
kristen kontekst.
Ikonen skal forstås inden for kristendommen og den ortodokse kirke for at give mening. Skønt vi i vores lutherske tradition er glade
for ordets kirke, kan ikonens ordløse prædiken og stilhedens rum give tiltrængt hvile og ro i en forjaget og travl hverdag.
Behovet for en langsommere rytme i livet er påtrængende i dag.
Det er i langsomhedens ro, vi mærker, hvad der betyder noget.
Langsomheden giver plads til det, som er mere holdbart end øjeblikkets flygtige nydelse. Det hurtige erstattes med fordybelse.
Kirken har gennem tiden ofte været garant for og har givet plads til
det langsomme. Den har været en ’lomme i tiden’, et særligt rum
med tid til det markant anderledes. Et sted hvor ordene ikke jager
med os, men får lov at undslippe os. Hvor vi kan vende tilbage til
roen og stilheden. Den ortodokse kirke har med den teologiske
tænkning bag ikonen og det ordløse hjertesprog et særligt bud på,
hvad der kunne være vigtigt for os at se og erkende.
De sidste 3 år har den gamle kristne ikonmaleteknik været praktiseret på en årlig stille-retræte i Skovhuset. Stilhed, fokus, pensler og
farver sammen med Guds nærvær i ikonens stærke blik og de daglige andagter, får dagene til at flyve af sted.
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Hvorfor kristendommen generelt har gjort brug af billeder, har en
meget enkel forklaring. Det handler om, det vi tror på, det som kan
ses med øjnene. Nemlig at Gud er nærværende, deltagende, medlidende, en medvandrer i menneskelivet og ikke fjern og utilnærmelig
i sin himmel. Men en Gud der blev menneske i Jesus Kristus, den
begivenhed som Theotokos-Gudsmoder ikonen viser hen til.
Se side 9.
Ordet blev kød og tog bolig i blandt os og vi så hans herlighed. Gud
gav sig selv et ansigt og navn i verden. Den ortodokse kirke bygger
på denne virkelighed – håndgribelig og konkret. Det åndelige/spirituelle og det fysiske liv er tæt forbundet. Hvordan det sker, ser vi
specielt i ikonen. Himmel og jord mødes i billedet. Inkarnationens
virkelighed bliver synliggjort for øjnene. De jordiske materialer
afbilder det guddommelige.
Dyreriget repræsenteres i mårhårspensler og æg, som binder farvepigmenter sammen (tempera). Planteriget repræsenteres i det træ og
lærred, der males på. Mineralriget tilføjer resten: bladguld, gips og
kridt til gesso til ikonpladen, og jordfarver: umbra, okker og caput
mortuum. I maleprocessen bliver jordens bidrag bærere af ånden.
Mørke og lys kæmper side om side i ikonens opbygning.
2. trosartikel om Kristi nedstigning til dødsriget og opstandelsen,
udfoldes i den praktiske maleproces, i lysets kamp mod mørkets
kræfter. Ikonen bliver til i disse kontraster. Ikonografen må som enhver kristen gå ind på det livsvilkår at være døbt til Jesu Kristi død
og opstandelse i meget konkret forstand. Alle billeder peger tilbage
på Kristus.
Ikonen skrives uden ord, i farve og linjer i mange tynde lag, hvor
stilheden og gentagelsens langsomhed er arbejdsrum, midt i en
verden af uro og hastværk.
Fra ikonografens hånd må der ikke være forsøg på originalitet,
særpræg eller signatur. Evangeliet forkyndes i billedet, ikke til
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berømmelse for den, som har ført penslen. I gudstjenesten er formen
givet, og ritualerne gentages efter bogen. På samme måde er ikonen
en fastlagt gentagelse, uden plads til kunstneriske indslag fra udøveren! Ikonen er ikke kunst, men teologi og forkyndelse. En stille vejviser til Gud, som fører til livet. Først og sidst er ikonen gudstjeneste.
Det er en almindelig misforståelse, at ikonen tilbedes af de ortodokse. Det gør den ikke, men det kan se sådan ud for os i folkekirken, der ikke på samme måde bruger kroppen i en trospraksis eller
gudstjenestelig sammenhæng. Ikonen æres for den virkelighed, den
repræsenterer og viser hen til. Den er ordløs bøn. En hymne i farver.
En prædiken uden ord.
Ikonen forudsætter traditionelt tilstedeværelsen af tre personer.
Den person, som afbildes, ikonografen og betragteren. Den, der står
foran ikonen, må se med hjertets og troens øjne. Forsvindingspunktet
er det sted, som øjet søger i et kunstværk, og blikket så at sige forsvinder ind i værket.
I ikonen er forsvindingspunktet i betragterens eget hjerte. Dette
’omvendte perspektiv’ skaber et ’rum af nærvær’ mellem ikonen og
betragterens blik. Et rum der tåler stilhed, ro og gentagelse. Et spirituelt rum i tiden, hinsides ordene.
Samtidig leder ikonen betragteren væk fra sig selv, så blikket rettes
mod Gud og peger på Kristus. Jord og himmel må bøje sig. Det ligger konkret i korstegnelsen og kropsbøjninger, som vi ser hos ortodokse kirkegængere. Man falder ned for Kristus og rejser sig ved
ham. Korstegnelsen begynder med den lodrette bjælke, der går fra
pande og forstand ned over hjertet. Den tværgående korsbjælke favner hjertet. Sagt med andre ord: Hovedet skal ned i hjertet.
Spiritualiteten er ikke noget, man søger efter som en flyvsk metafor. For Gud har taget bolig i verden. Spiritualiteten bor i kroppen.
Den er til at tage og føle på. Krop og ånd forenes i ikonen. Det usynlige og det synlige mødes. Kristus er den usynlige Guds billede.
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Ikonerne er den ordløse forkyndelse af Guds virkelighed, hvor al tale
må forstumme, og stilheden omslutte betragteren. Ikonens blik
handler om Guds synlige virkelighed i vores verden, at vi er set og
mødt af Kristi blik, som giver os liv og identitet. Derfor spiller det
visuelle og den store billedrigdom i den ortodokse kirke så stor en
rolle. Det, der kan ses, er vigtigere, end det, der kan høres. På ikonen
er ører og mund derfor meget små, mens øjnene er store og åbne. Vi
bønhøres ikke bare for vores mange ord, siger Jesus selv.
Ikonen er tænkt som et vindue til evigheden, vi ser igennem. Vi
står i den gudskabte verden, og når vi åbner os for ikonens blik, står
vi på tærsklen mellem allerede og endnu ikke og ser ind i Guds rige.
Ikonens intense og gennemborende blik skal minde os om, at det ikke længere er os, der ser og vurderer og mener noget. Vi bliver derimod set på, fulgt med øjnene og holdt fast på det ene og væsentlige,
at Gud blev menneske i Jesus Kristus - at ordet blev kød. Se side 5:
Kristus som Pantokrator-verdenshersker.
Det er afgørende og vigtigt at kunne finde tid og plads til det ordløse hjertesprog, hvor vi ser og tror med hjertet og ikke er jaget af
ord, mange selvforstyrrelser og opgaver. Så vi bedre kan leve midt
mellem det, der kommer, og det, der har været. Hvis vi altid er på vej
videre, mister vi umærkeligt evnen til at være nærværende, hvor vi
er. Tilbagetrækning og retræte går tilbage til Jesus selv, som en vigtig del af hans virke og til fællesskabets bedste.
Tidens krav til kirken om mere krop efterkommes ikke nødvendigvis af en påfyldning af flere ord. Ikonen og fordybelsen kan styrke
ro, hvile, bøn og forundring i gudstjenesten, der jo har sin egen stille
og langsomme puls. I gudstjenesten kan vi være i et specielt nærvær
gennem en langsom og gentagende rytme, hvor Gud selv kommer
helt nær, og det er muligt at mærke livets pulsslag helt i bund.
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Vejen fra jord til Himmel
Morten Møbjerg

Maria er den port, som Kristus kommer igennem ind i
vor verden. Hendes ja banede vejen for evighedens lys,
der skal skinne ind i og gennem vort mørke.
Hun er et menneske som vi - og slet ikke den Himlens
dronning, som man også fremstiller hende. En helsøster
til Adam og Eva og alle deres børn. Hun er vort
forbillede, som kan tage os i hånden.
Samtidig er hun gennemlyst af det evighedens lys, hun
bragte til verden. Et ansigt, der er som et vindue indtil
den åndelige verden.
Et ansigt, der spejler utalte generationers lidelse, men
samtidig styrken i visheden om frelse og redning til sidst
og trods alt.
En stærk kvinde, der kendte til lidelse og
selvfornægtelse, men med håbet i behold.
De ham fandt i Davids hjem,
de ham fandt i Betlehem,
uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød.
(DDS 113, 5)
Ikoner - vinduer til en hel virkelighed, Scriptoriet 2003, side 18-19
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"Under dit medfølende hjerte tager vi vor tilflugt,
o du Guds moder"
(Almindelig ortodoks bøn)
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Keltisk bøn
Hellige ånd, som holder dine vinger over hele
jorden
Genskab det stof, vores selvrespekt er gjort af
Genskab os i din skønhed
Forny i os:
Stilheden i vores væsens kerne
Lødigheden i vore kroppe
Hemmeligheden bag vores helhed
Må vi være Guds strålende lys
Fyldt af Guds sundhed
Altid bløde og sande
Ray Simpson: ”Du er min ø i havet” – keltiske bønner fra Lindisfarne,
Boedal i 2010
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PROGRAM
SKOVHUSET

Retræter i Skovhuset
begynder første dag kl. 18.00 og slutter sidste dag kl. 14.00,
hvis ikke andet er angivet. Retræterne foregår normalt i stilhed.

Fredag d. 24. - søndag d. 26 februar
”FOR ET TRÆ ER DER HÅB”
Retræte med bibelmeditation.
Træet er et symbol, der forstås af mennesker 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. 16.30.
Leder: Asger Petersen. Pris: 1000,Mandag den 27. februar kl. 9.30-15.30 - ankomst fra kl. 9.00
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.
Retræteformen forudsætter, at man selv kan planlægge tid til personlig
bøn. Retræten foregår i stilhed.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,-
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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 andagter, 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 lejlighed 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: 1000,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: 1150,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 andagter, meditationer, lette krops- og afspændingsøvelser, gåture og vejledende samtaler.
Leder: Kirsten Højgaard. Pris: 1000,Torsdag d. 12. - søndag d. 15. april
"Påskeretræte i opstandelsens lys"
Man er velkommen fra fra kl. 16 - retrætens stilhed varer fra
aftensmaden kl. 18.30 til søndag over middag. Hjemrejse søndag kl. 15.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150,Fredag d. 20. - søndag d. 22. april
Forum Teologi Naturvidenskab
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Fredag d. 27. - søndag d. 29. april
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten d. 2-4/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Torsdag d. 3. - lørdag d. 5. maj
Kvækermenigheden.
Fredag d. 11. - søndag d. 13. maj
Retræte: SKÆLD UD PÅ GUD
Med udgangspunkt i hospitalspræst Preben Koks bog "Skæld ud på Gud"
tager vi på retræte for at finde ind til Gud som vores himmelske far, der
elsker sine børn ligegyldigt om de er søde og velopdragne eller egoistiske
og krævende.
Ledere: Marie Holm og Marie Rørbæk. Pris: 1000,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 1150,Torsdag d. 31. maj - søndag d. 3. juni
Retræte for Gellerup Menighed ved Anette Bennedsgaard.
Mandag d. 11. - onsdag d. 13. juni
Blå Kors
Fredag d. 22. - søndag d. 24. juni
Retræte for Hornbæk menighed ved Dorte Jørgensen.
Fredag d. 7. - søndag 9. september
Retræte for Voldum-Rud menigheder ved Anne Marie Damsgaard Ditlev.
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Torsdag d. 20. - søndag d. 23. september
Retræte: MENNESKETS LÆNGSEL OG GUDS NÆRVÆR
Augustin siger: "Gud, du har skabt mig til dig, og mit hjerte har ikke ro,
før det finder hvile i dig!"
Retræten er inspireret af Gerard W. Hughes bog "Gud i et og alt". Man
er velkommen fra fra kl. 16 - retrætens stilhed varer fra aftensmaden
kl. 18.30 til søndag over middag. Hjemrejse søndag kl. 15.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150,Fredag d. 28. - søndag d. 30 september
Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Fredag d. 19. - søndag d. 21. oktober
Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Tirsdag d. 23. - fredag d. 26. oktober
Efterårsretræte ved Elisabeth Lidell. Direkte tilmelding på
lidell@webspeed.dk samt www.elisabethlidell.dk
-------------------------------------------------------------------------------------------- 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
3 074 7321

Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget pr. check eller giro.
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Fredag d. 2. - søndag d. 4. november
ALLEHELGENSRETRÆTE
Nærmere omtale i næste blad.
Leder: Kristisn Bork Sørensen. Pris: 1000,Fredag d. 9. - mandag d. 12. november
RETRÆTE med IKONMALING
Nærmere omtale i næste blad.
Ledere: Pernille Svendsen og Kirsten Clement.
Pris: 1150,- + evt. materialer: 350,Fredag d. 16. - søndag d. 18. november
Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Se omtalen til retræten d. 2-4/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Fredag d. 23. - søndag d. 25 november
Retræte for Favrskov provsti ved Anne Marie Damsgaard Ditlev.

Af hensyn 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 senest 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 tidligere afrejse er nødvendig, aftales det med lederen forud for arrangementet.
STØTTEBIDRAG - ÆNDREDE FRADRAGSREGLER
Skovhusets økonomi er stadig afhængig af frivillige gaver. Vi er derfor taknemmelige for ethvert bidrag på giro 409 92 22 / mærket
"Skovhuset". Gaver på op til 14.500 kr. årligt kan skrives på selvangivelsen som fradrag. Fra 1/1-2012 er bundgrænsen ophævet, sådan
at alle bidrag er fradragsberettigede. Det er dog 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
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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 afSkovhusgruppen, en arbejdsgruppe
under Det Økumeniske Center i Århus (se side 2).
UDLEJNING
Ruth Jeppesen,
Boddum Præstegård, Doveroddevej 17, 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
ISSN: 0905-4251

