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Ikonen i min hverdag
Ole Andreas Dahl
Da jeg for snart 35 år siden blev optaget i den Ortodokse Kirke, var ikoner noget, man her i landet kun så i ganske få hjem eller i Aleksander
Nevskij kirken i København. Ikonerne blev nok af de fleste betragtet
som noget lidt ”eksotisk” og fremmed i vor kultur. Kikker man sig omkring i dag, kan man finde ikoner både tænkelige og utænkelige steder.
På aftenskoler og andre kurser undervises der i ikonmaling, og der afholdes udstillinger over hele landet, desværre ofte med ikoner af ret
svingende kvalitet. Men al denne aktivitet har trods alt åbnet manges
øjne og hjerter for ikonernes åndelige virke i os. Det bliver ofte sagt, at
en ikon er et ”vindue til himmelen” – til evigheden. Så er det jo op til os
at åbne dette vindue, lukke det helt op og lade os skue ind i himmelen –
og oplyses af himmelens lys, evighedens uskabte lys.
”Før du begynder dagen”, står der i min gamle bønnebog,” stil dig med
ærbødighed foran den Almægtige Gud. Gør korsets tegn og sig: I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen – Efter påkaldelsen
af den Hellige Treenighed, stå stille en stund og lad dine tanker og følelser frigøres fra alle jordiske bekymringer. Bed så de følgende bønner
med hele dit hjerte og uden hast.” Og så følger rækken af morgenbønner, som Kirken anbefaler. Når jeg står op om morgenen og stiller mig
foran mit ikonhjørne i soveværelset, er det ikke altid, at jeg følger bønnebogens råd og rækkefølge.
Ingen morgenbøn foran mine ikoner er næsten utænkeligt; der i stilheden i Guds nærvær begynder min dag. Meget ofte bliver det en ordløs
bøn. Blot stilhed i Guds nærvær, og jeg lader mig fyldes af Hans kærlighed. Korstegnet og en dyb bøjning – og dagen kan begynde.
Min aller første ikon fik jeg i 1965-66. Det er en gammel græsk ikon,
Ømhedens Gudsmoder. Sit navn har den fået, fordi Jesus, der sidder på
sin moders arm, ømt lægger sit kind op mod hendes. Jeg så ikonen på en
udstilling og følte umiddelbart, at den skulle jeg leve med. Det har jeg
så gjort i alle år siden; i de første år hang den på væggen i spisestuen og
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var nok ”blot” et billede blandt mange. Men med årene ændrede ikonen
betydning og var med til at føre mig ind i den Ortodokse Kirke. Siden er
det kommet flere ikoner ind i mit hjem – og i mit liv.
I alle ortodokse hjem findes ikoner, med Kristus, Gudsmoder, Treenigheden, familiens navnehelgener eller andre særligt elskede helgener.
Kommer man til et hjem med ikoner, viser man disse ærbødighed. Alle
ortodokse hjem har ifølge traditionen et eller flere ”ikonhjørner” ; i
hvert fald steder hvor flere ikoner er samlet. Jeg har tre, et i mit soveværelse, et i mit køkken/spisestue og så i min stue. Og en lille lampe
foran dem tændes morgen og aften, hvis den da ikke brænder hele dagen. Ganske naturligt er dette stedet, hvor man beder sine bønner. Det er
det sted i mit hjem, hvor jeg ”taler” med Gud i dagens løb. Skal jeg ud
at rejse, eller ”kæmper” jeg med en opgave, der driller, er ikonhjørnet
det sted, hvor jeg forsøger at samle mig og bede. Jeg har ofte gæster, og
nu har alle mine ikke-ortodokse venner fundet ud af, at når bordbønnen
bedes, står man vendt mod ikonhjørnet. I det hele taget står man op, når
man beder, man sidder ikke ned. Det kan man jo også opleve, når man
deltager i en ortodoks gudstjeneste. Man står op foran Kristus, sidder
ikke ned (med mindre man er syg) og da slet ikke med benene over
kors.
I løbet af dagen opholder jeg mig nok mest i mit køkken med spisestuen; især om vinteren, hvor det er det luneste rum. Der er min første ikon, Ømhedens Gudsmoder som betyder så meget for mig. Over den er
en ny Kristusikon, Den ikke af menneske gjort, som er blevet lavet i
Sankt Petersborg til mig. En gave fra mine gode venner Maria og Pavel.
En mindre med de hellige Apostle Peter og Paulus i broderlig omfavnelse, også en gave. Nederst hænger en lille Gudsmoders Beskyttelses
ikon. En gave fra en russisk veninde den gang jeg blev optaget i Kirken
(i Pinsen 1977); nu har den fået en dobbelt betydning for mig, hvor jeg
tilhører menigheden Gudsmoders Beskyttelse i Kgs. Lyngby. Foran disse ikoner stopper jeg ofte op og holder en lille (eller længere) pause i
ordløs bøn, blot væren i Guds nærhed. Meget ofte dukker navnene på
mine generøse venner op; de som har betænkt mig med disse gaver. Og
igen rækker bønnen langt ud over mig og min lille verden.
Hvor tit sker det ikke i ens liv, at bønnen synes tør, ja man synes at
mangle ord, eller ordene ”tørrer ind”. Da får jeg altid hjælp foran mit
ikonhjørne. Stilheden og nærværet fylder en, og bønnebogens ord, bedt
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af titusinder, ja millioner kristne før mig, giver mig samhørighed og følelsen af fællesskab, og de trykte ord ændres til mine egne.
Aftenbønnerne beder jeg altid foran ikonhjørnet i min stue. Fader Vor –
Trosbekendelsen – bønner til Gudsmoder – til min skytshelgen – min
navnehelgen. Rækken er lang, det er ikke hver aften, jeg når dem alle.
Men der skal altid være tid til stilhed og lovprisning – og til forbøn.
Venner eller bekendte der trænger til ens forbøn. Akkurat nu står måske
en af mine venner langt væk, i et fremmed land, foran sine ikoner og
beder for mig. Jeg føler Guds nærvær, Hans uendelige kærlighed, på
trods af al min synd og utilstrækkelighed. Et korstegn der afsluttes ved
at hånden berører gulvet. Det gør lidt ondt i ryggen, jo vist er jeg til…
Er jeg på rejse, har jeg altid en lille trefløjet rejseikon med; en gave fra
gode venner, som fandt den i Kiev – og tænkte på mig.
Jesusbønnen: ”Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig
synder”. Igen – Igen. Den følger mig og dukker frem flere gange i løbet
af dagen. Tit dukker billedet af én af de kære ikoner op, Gudsmoderikonen ”Alle sørgendes glæde” og med den en af Kirkens hymner, der synges i den tid, hvor vi er i begyndelsen af den Store Faste, og Basilios
den Stores liturgi fejres hver søndag:
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Over dig, du højt benådede, fryder hele skabningen sig
Englenes skarer sammen med menneskeslægten
Du hellige tempel og åndelige Paradis, jomfruelighedens pris.
For af dig tog Gud kød og blev et lille Barn
Han, som fra al evighed er vor Gud.
Herren gjorde dit skød til Sin trone og videre end himmelen
Hele skabningen fryder sig over dig, du højt benådede.
Ære være dig.
Der er dage med glæde og med modgang. Man svigter – og svigtes.
Opgaver der skal kæmpes med. Aviser, der fylder en med verdens ondskab og ulykker. Sol – Regn – Storm – Stilhed. Hvad nåede jeg? Aften.
Natten, der nærmer sig. Igen er ikonhjørnet stedet, hvor dagen afsluttes.
Lovprisning – Tak – Bøn om tilgivelse – Fader Vor. Atter kan jeg bede
nogle af de bønner, jeg kender så godt, hvis ord er blevet mine.
Fader, mit håb, Søn, min tilflugt, Hellige Ånd, min beskytter,
Hellige Treenighed, Ære være Dig!
Mit blik fanges afTreenighedsikonen (se f. eks. side 9, red.) med de tre
mænd, der besøger Abraham og Sara. De tre sidder ved bordet, der er
dækket af en hvid dug. Hengivenheden og kærligheden mellem de tre
personer er så fint udtrykt i ikonen. Midt på bordet kalken. ”Den nye
pagts blod – drik alle deraf.”
Fællesskabet – Tilgivelsen. Jesusbønnen dukker op igen. En svag duft af
røgelse hænger igen i hjørnet. Det er lørdag – og ofte følger jeg den
gamle tradition og tilrøger mine ikoner og mit hjem som optakt til søndagens højtid. Jeg tænker på den gamle kone, jeg engang for længe siden traf i en lille by i Grækenland; jeg kom forbi hendes hus en lørdag
eftermiddag. Og hun stod der med sit røgelseskar i døråbningen og helt
naturligt kom hun hen og svingede det foran mig, smilede og gik ind til
sit igen.
”Inden du lukker dine øjne før søvnen, sig: I dine hænder, Herre Jesus
Kristus, min Gud, befaler jeg min ånd. Velsign mig, forbarm dig over
mig og skænk mig evigt liv. Amen.”
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Lys af lys
Morten Møbjerg
Badet i et lys, som ikke er af denne verden. Udstrålende en guddommelig glæde over, at kærligheden - den guddommelige treenighed - er til.
Undren over, at denne kærlighed rækkes frem mod os, at vi er en del af
den.
En forudgriben af Himmeriges rige. Balancen mellem hvilen og roen på
den ene side og den evige dynamik og bevægelse på den anden side.
Bevægelsen begynder i englen til højre, går videre til englen i midten og bringer den hele verden, træet og klippen med sig i bevægelsen - og
falder til hvile i den venstre engel.
Guds kærlighed til mennesket og til verden er en refleksion af denne indre kærlighedens sammenhæng i Guds væsen.
Læg mærke til bordets linier, der næsten griber ud mod os og drager os
med ind i dette kærlighedens fællesskab. Vi er på forhånd en del af denne kærlighed.
Tak ske Gud Fader, Søn og Ånd,
ét i fuldkommenhedens bånd:
Den hellige Treenighed
ske lov og pris i evighed.
(DDS 380, 4)

Ikoner - vinduer til en hel virkelighed, Scriptoriet 2003, side 18-19
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"Lad os elske hinanden, så vi med et sind kan bekende
Fader, Søn og Helligånd, den helllige udelelige og væsensene
Treenighed"
(Bønnen før fredskysset og trosbekendelsen)
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Bøn til Helligånden
Ortodoks bøn

Himmelske Konge, Trøster og Sandheds Ånd,
som er alle steder og fylder alt,
det godes Kilde, livets Giver,
kom, tag Din bolig i os;
rens os fra alt ondt, og frels, du Algode, vore sjæle.
Hellige Gud, hellige Stærke, hellige Udødelige,
forbarm Dig over os.
Alhellige Treenighed, forbarm Dig over os.
Herre, rens os fra vore synder;
Hersker, forlad os vore overtrædelser;
Hellige, kom til os,
og helbred vore skrøbeligheder for Dit navns skyld.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
nu og altid og i al evighed. Amen
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Regnskab - hovedtallene
Kristian Bork Sørensen
Først og fremmest stor TAK til alle jer, der har støttet Skovhuset i løbet
af året enten på den ene eller den anden måde. Støtterne er retrætedeltagerne, lejere af Skovhuset, dem der gør et frivilligt stykke arbejde og
mange har givet et pengebeløb. Hjertelig tak.
Skovhusets regnskab er en del af Det økumeniske Centers samlede
regnskab, og nedenfor står hovedtallene for Skovhusets regnskab 2011.
Skovhusets indtægter:
Husleje retræter
66.375 kr.
Overskud retræter
72.008 kr.
Salg af bøger
10.772 kr.
Øvrige indtægter
900 kr. 150.055 kr.
Skovhusets udgifter:
Prioritetsrenter og drift
121.143 kr.
Overskud - Skovhusets drift
28.912 kr.
Skovhusbladets indtægter:
Gaver
3.400 kr.
Abonnementer
50 kr.
Distributionstilskud 10.506 kr.
Skovhusbladets udgifter:
Trykning mv.
23.787 kr.
Porto
12.263 kr.
Underskud - Skovhusbladet
Gaver
Samlet resultat

13.956 kr.
36.050 kr.
- 22.094 kr.
56.255 kr.
63.073 kr.

Kommentarer til regnskabet
Der er på trods af et underskud på Skovhusbladet et lille overskud på
driften. En låneomlægning sidste år har sænket renteudgifterne i år. Det
er medvirkende årsag til et positivt driftsresultat. Gaver har en overor-

fortsættes side 15
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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.

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. 17. - søndag d. 19. august
Retræte ved Elsebeth Dedieu.
Tilmelding til Elsebeth Dedieu, Vindingvej 26, 7100 Vejle, tlf.
75829098.
Fredag d. 7. - søndag 9. september
Retræte for Voldum-Rud menigheder ved Anne Marie Damsgaard
Ditlev.
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
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
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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,Fredag d. 5. - søndag d. 7. oktober
Studentermenigheden i Århus.
Fredag d. 19. - søndag d. 21. oktober
Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Se omtalen til retræten d. 28-30/9.
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
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: ANSIGT
TIL ANSIGT
Ingen ledige pladser.
Fredag d. 16. - søndag d. 18. november
Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Leder: sr. Regina König.
Ingen ledige pladser.
Fredag d. 23. - søndag d. 25 november
Retræte for Favrskov provsti ved Anne Marie Damsgaard Ditlev.
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Foreløbigt program for 2013:
Fredag den 1. - mandag den 4. marts
Retræte ved Kristian Bork Sørensen og Christian Kjær Bjerre
Fredag den 8. - søndag den 10. marts
Retræte med individuel vejledning ved Sr. Regina König
Fredag den 5. - søndag den 7. april
Retræte med individuel vejledning ved Sr. Regina König
Torsdag den 11. - søndag den 14. april
Retræte ved Charlotte Thaarup
Fredag den 3. - søndag den 5. maj
Retræte med individuel vejledning ved Sr. Regina König

-------------------------------------------------------------------------------------------- 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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fortsat fra side 11

dentlig stor betydning for det samlede resultat. Det betyder, at vi nu kan
tage fat på nogle vedligeholdelsesopgaver, der trænger. Det er bl.a. gulv
og panel i andagtsrummet, brændeovnen i stuen trænger til at blive udskiftet, ja og køkkenet er efterhånden nedslidt.
Gaver
Vi har den holdning, at det ikke skal være for dyrt at deltage i retræter.
Derfor holdes retræterne udelukkende af frivillige. Vi opkræver heller
ikke abonnement for Skovhusbladet, for vi vil gerne have, at det bliver
læst af så mange som muligt. Men det betyder, at vi er afhængige af gaver til vedligeholdelse. Og fra i år er det sådan, at ethvert beløb er fradragsberettiget i din personlige indkomst. Se nederst på siden.
Skovhusgruppen har mod på arbejdet. Det skal indrømmes, at det kræver en indsats at drive Skovhuset og holde det ved lige. Det kræver også
en stor indsats at holde en retræte, MEN GLÆDEN ER STØRRE.
HJERTELIG TAK!

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.
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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

