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Fredsstifteren - forskellen mellem en ikon og et ikon
Karin Grünewald
Der er forskel på ikoner og ikoner. Vi mærker det i første omgang i
sproget, når vi går fra flertal til ental. En ikon er noget andet end et
ikon, selvom ikonet via computerverdenen er blevet en så selvfølgelig del af vores hverdag, at der er en tendens til at ikonen i almindelig tale også bliver til et ikon.
Men hvad er et ikon?
Ja, det er altså et symbol eller et tegn, som repræsenterer og leder til
et program eller en fil. Det er den slags ikoner, det drejer sig om, når
vi på nettet indbydes til: ”Lav selv ikoner”. Man laver jo ikke en
ikon, man skriver den. Ikonen er i sig selv et budskab, en prædiken, i
farver, ikke i ord. Så den repræsenterer ikke noget andet, og den leder ikke væk. Tværtimod. Man taler om ikonens særlige omvendte
perspektiv. Ikonen er ikke todimensional som et ægyptisk vægmaleri. Der er lagt et perspektiv ind i den. Men linjerne mødes ikke, som
vi kender det fra et vestligt landskabsmaleri, i et forsvindingspunkt
langt borte i horisonten. De mødes lige netop dér, hvor betragteren
står, i hvad man kunne kalde et nærværspunkt.
Hvad er det så, der gør, at man kan reklamere for ”en ikonisk bil”?
Hvordan kan et firma om sig selv hævde, at det er ”et ikon på markedet”? Hvad mener Børsen med overskriften: ”Når et ikon går bort”
og Ekstra Bladet med: ”Et ikon er forsvundet”? Det hænger sammen
med, at et ikon også kan være et menneske, som man ser op til og
gerne vil efterligne. Avisernes ikoner er således henholdsvis Mærsk
McKinney Møller og astronauten Neil Armstrong. Reklamebranchen
udnytter det ved at personificere døde ting og gøre dem til modeikoner.
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Også her vender ikonen perspektivet om. Hvor ikonet suger opmærksomheden til sig og soler sig såvel i projektørernes lys som i de
beundrende blikke fra alle os, som sidder nedenfor i mørket, da kommer ikonen os i møde ud fra et overjordisk lys. Ikonens ofte guldbelagte baggrund og de manglende skygger viser, hvordan lyset stråler
indbydende imod os fra et sted derinde og gerne også vil omslutte os.
Hvor ikonet således lever af afstanden til den beundrende, da lever
ikonen af nærværet, mødet med den undrende. Derfor tilbeder man
heller ikke en ikon. Tilbedelse forudsætter afstand. Det er ikonet,
som let bliver til et idol. Tænk på ”Bjarne Riis er Gud”. Ikonen viser
man derimod ærbødighed og respekt. Som når en herre i en svunden
tid lettede på hatten, når han mødte en dame.
I Skovhuset hænger der et ganske særligt eksempel på en Kristusikon. Den kom med til Skovhuset, allerede mens vi indrettede det,
fordi den kaldes ”Fredsstifteren”. Sammen med Shalom-plakaten i
stuen minder den om, at da Skovhuset endnu kun var en drøm knyttet
til en grund i Ebeltoft, hed det ”Shalom-huset”.
Den hænger der også som en hilsen fra Davidsgården i Rättvik. Under et besøg deroppe var jeg blevet så fascineret af den, at dominikanersøstrene, som boede der dengang, sørgede for, at den kom i kufferten med mig hjem. Og da det blev for besværligt at flytte den frem
og tilbage mellem mit hjem og Skovhuset, skrev vi til Rättvik og bad
om én til. Det fik vi.
Men dybest set hænger den der, fordi den er unik. Maleren bag originalen, som nu hænger i Tretjakov Galleriet i Moskva, er Andrei Rublev. Det forklarer måske det blik, der møder os. Et blik fyldt af et uendeligt nærvær, på én gang en stor alvor og en dyb ømhed. Hvis vi
kan løsrive os fra det og se nærmere på figuren som helhed, bliver
det klart, at den højre skulder er lidt tilbagetrukket i forhold til venstre. Kristus er altså på vej mod venstre, men ikke mere optaget end
at han vender sig og SER. Som i situationen mellem Jesus og Peter i
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Rublev: Peter

Lukas 22,61: ”Herren vendte
sig om og så på Peter”. Nu
er det op til os, om vi husker
de ord, Herren har sagt til os.
Kun ét er sikkert: Omsluttet
af det blik, som møder os i
ikonen, behøver vi ikke, som
Peter, at gå udenfor og
græde bitterligt. Vi kan trygt
gøre det for hans ansigt.
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Ikonens historie er også unik. Man vidste, at Rublev
malede den til en kirke i
Zvenigorod i 1410. Siden
forsvandt den. Først i 1918
blev den genfundet. Ikke i
kirken, men da man udvidede eftersøgningen til udbygningerne, fandt man den – på
bagsiden af et trappetrin til
et brændeskur. Sikken et
møde, det må have været.
Det giver ikonen en dimension, som selv Rublev ikke
kunne have givet den. Her
står vi virkelig over for Kristus: ”en lidelsernes mand
… foragtet og opgivet af
mennesker … vi regnede
ham ikke for noget” (Es
53,3). Det gør, at den - for

mig - kan konkurrere med Rublevs berømte Treenighedsikon om
titlen: Ikonernes Ikon.
Jeg tror, jeg kan forklare det, hvis jeg - ultra-kort - sammenfatter
debatten fra 700-tallet om ikonernes berettigelse. Over for det
gammeltestamentlige billedforbud hævdede ikonernes forsvarere, at
situationen nu er en anden, nu hvor Gud er blevet menneske. Ja – og
nej, svarede modstanderne: Oldkirken har fastslået, at Jesus Kristus
er både Gud og menneske ”uden sammenblanding og uden adskillelse”, så det går ikke an at afbilde ham kun som et menneske. Det
gør vi jo netop heller ikke, svarede ikonforsvarerne. Og det afgjorde
sagen. Derfor er figurerne på en ikon nok realistiske, med smukke
folder i klædedragten, men omgivelserne har altid et vist surrealistisk
præg. Vi står over for noget, som ikke er af denne verden. Derfor har
en ortodoks kirke ingen skulpturer. Deres realisme ville være for ensidig.
Fredsstifterens særlige dimension består i, at den i al sin ødelagthed
vidner om, hvad man kunne kalde Guds omvendte perspektiv. Gud
er den, som udvælger ”det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, … for at gøre det, som er noget, til ingenting” (1 Kor 1,28). ”Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han
har ophøjet de ringe”, synger Maria i det Ny Testamente (Luk 1,52) i
kor med Hanna i det Gamle Testamente: ”Heltenes bue brækkes,
men de segnefærdige væbner sig med styrke. Mætte lader sig fæste
for brød, men sultne behøver det ikke” (1 Samuel 2,4-5).
I den forstand er Fredsstifterens Kristus blevet til ”Guds herligheds
afglans og hans væsens udtrykte billede” (Hebr 1, 3).
Måtte ”alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer” (2 Kor 3,18).
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Skytsenglen
Morten Møbjerg
Englene smutter ind og ud af enhver ikon som budbringere fra Guds
skjulte virkelighed. De omgiver os på alle sider og beskytter os under deres vinger.
Gabriel kom til Maria for at fortælle hende, at hun skulle blive mor
til Guds Søn. Sct. Michael med sværdet kæmper mod det onde og
ødelæggende i verden. Englen kommer til den fængslede Peter og
redder ham ud af trængsler og truende undergang.
Englene er Guds sendebud og medarbejdere på hans gode vilje budbringere fra Gud til mennesker.
Vi har allesammen en skytsengel, som står os særlig nær som budbringer, som hjælper og som beskytter. Denne skytsengel kan vi
vende os til hver morgen:
"Guds engel, min hellige vogter:
Inderligt beder jeg dig:
Oplys mig i dag med dit lys".
Lad os med englen ved hånden gå ind i ikonernes åndelige virkelighed, så den usynlige virkelighed må blive synlig for os - så vi må
kunne se det, som vi ikke kunne se før og Gud komme os ganske
nær i dagligdagens gøremål.
Fra al ulykke til liv og sjæl,
det onde, som mig kan hænde,
din engleskare mig vogte vel,
din Helligånd du mig sende.
(DDS 1953: 684, 3)

Ikoner - vinduer til en hel virkelighed, Scriptoriet 2003, side 10-11
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Englene omgiver os med deres forbønner og skjuler os under
deres beskyttende vinger.
(Tropariet til ærkeenglenes fest 8/11)
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Herre Jesus
Gerhard Tersteegen (1697 - 1769)

Herre Jesus,
Lad dit nærvær fremkalde en stor stilhed i mig.
Saml alle mine sanser og helliggør dem.
Når den nødvendige omsorg for mit arbejde optager mig,
lad da velsignelsen fra dig umærkeligt flyde ud over mine ord og
gerninger.
Jag de jordiske tanker væk, som gør sjælen urolig og skjuler dig.
Gode Frelser, lad mig også i tunge tider, være sammen med dig.
Betragt mit hjerte som et værksted, hvori du frembringer ting til
Himmelen.
Fyld mig med dig selv, du herlighedens Herre.
Amen
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SKOVHUSET
PROGRAM

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. 2.  søndag d. 4. november

ALLEHELGENSRETRÆTE
Vi danskere har et kompliceret forhold til helgener. På den ene side
siger vi: ”Jeg er ingen helgen”, og på den anden side kan vi sige:
”Min farmor var en rigtig helgen”.
Helgener, de store verdensberømte, men også de mange navnløse, er
store vejvisere. Vi har brug for at lære af dem. Det står som en
bogstavelig opfordring i Hebræerbrevet 6,12: ”så I efterligner dem,
som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet”.
Bibelske meditationer over Matt. 5,1-12 Saligprisningerne og Matt.
5,13-16 Jordens alt og verdens lys.
Leder: Kristisn Bork Sørensen. Pris: 1000,Mandag d. 5. november kl. 15.3020.00

Stilledag i Odense Domkirke
Tema: Bøn og meditation.
Tilmelding senest 1. november til Kirsten Clement, tlf./sms 60 71 25
10, kcl@km.dk
Ledere: Anne Reiter og Mette Flensted. Pris: 85 kr. som betales ved
ankomsten.
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.
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Fredag d. 23.  søndag d. 25 november

Retræte for Favrskov provsti ved Anne Marie Damsgaard Ditlev.
Fredag d. 7.  søndag d. 9. december

ADVENTSRETRÆTE: "Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og
grundede over dem".
Med Maria forbereder vi os i adventstiden på at modtage Jesus, vor
Herre og verdens frelser.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1000,Fredag d. 18.  søndag d. 20. januar

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: 1000,Fredag d. 15.  søndag d. 17. februar.

Fasteretræte for Voldum Rud sogne og Favrskov provsti ved AnneMarie Damsgaard Ditlev.
Fredag d. 22 februar  søndag d. 24. februar

Retræte: HOS GUD I TID OG EVIGHED
Retræten er en mulighed for stilhed til at erkende Guds nærvær og
hjælp i livets forskellige tilskikkelser af glæde og mening, men også
i det svære og meningsløse.
Vi vil tage udgangspunkt i Salme 23: ”Herren er min Hyrde” med
oplæg og tid til fordybelse i nogle af de temaer denne salme lægger
op til. Der vil være små andagter med sang, bøn og tekster der
omhandler de enkelte temaer, samt korte samlinger hvor der er
mulighed for at dele hvad der måtte ligge på hjertet. Ellers foregår
retræten i stilhed med tid til hvile samt traveture i den dejlige natur.
Der er mulighed for personlig samtale.
Ledere: Kirsten Marie Højgaard, 61757302, og Birgitte VagnHansen, 21434644. Pris: 1000,Fredag den 1.  mandag den 4. marts

Retræte. LÆNGSEL. Vor længsel – Guds længsel
Retræten er inspireret af bogen ”GUD I ET OG ALT. Om
menneskers længsel og Guds nærvær” af Gerard W. Hughes.
På retræten vil der være bibelske meditationer over temaet længsel.
Ledere: Kristian Bork Sørensen og Christian Kjær Bjerre.
Pris: 1150,12

Fredag d. 8.  søndag d. 10. 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,Fredag d. 15.  søndag d.
17. marts.

Retræte for Silkeborg
katolske menighed ved Jesu
små søstre.
Fredag d. 22.  søndag d. 24. marts.

Retræte: BØN DER BÆRER
Vi inspireres af Martin Lönnebo’s tanker om bøn i ”Væven – Den
store træningsbog for sjælen ”:
Bliv ikke skræmt af kravene. Gør det lidet, du kan. Mere kan du
ikke.
Bliv ikke bange for din svaghed. Gud ser din længsel.
Bliv ikke bange for træthed. Snart finder du hvilen.
Du behøver ikke give opvisning. Du er gennemskuet.
Retræten begynder fredag den 22/3 kl. 15.00 (ankomst fra kl. 14.00).
Ledere: Gunhild Grarup og Peter Grarup. Pris: 1000,13

Fredag den 5.  søndag den 7. april

Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR. Se omtalen til retræten d. 8-10/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Torsdag den 11.  søndag den 14. april

PÅSKERETRÆTE: I opstandelsens lys. Nærmere omtale i næste
blad.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150,Fredag d. 19.  søndag d. 21 april

Retræte med individuel vejledning. Nærmere omtale i næste blad.
Leder: Asger Petersen. Pris: 1000,Torsdag d. 25.  lørdag d. 27 april.

Retræte for kvæker menigheden.

Fredag den 3.  søndag den 5. maj

Gud ER NÆR - VÆR LYDHØR.

 --------------------------------------------------------------------------------------------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.

14

Se omtalen til retræten d. 8-10/3.
Leder: sr. Regina König.
Pris: 1150,Torsdag d. 9.  søndag d. 12 maj

Retræte for Storring Stjær menighed.

Fredag d. 17.  mandag d. 20. maj

PINSERETRÆTE: Hør Helligåndens fællessprog!
Pinseretræte med tidebønner, bibelmeditationer 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,
25 47 04 25. Pris: 1000,Mandag d. 10.  onsdag d. 12 juni

Retræte for Blå Kors.

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

