SKOVHUSET
Nr. 1
Januar 2013

Gud og
idolerne
Menneske 
hvor er du ...
Retræter

SKOVHUSET

Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske Center i Århus er et center for fælles kirkelig fornyelse og
samfundsrettet kristen praksis. Skovhusets daglige ledelse varetages afSkovhusgruppen, som udelukkende har frivillige medlemmer.
SKOVHUSGRUPPEN

Sognepræst Kristian Bork Sørensen, tlf. 4841 7783
(Formand)
Sognepræst Ruth Jeppesen, tlf. 9795 9009 • leje@retraetehus.dk
(Udlejning afSkovhuset)
Yvonne Vestereng, tlf. 3074 7321 • tilmelding@retraetehus.dk
(Tilmelding)
Sognepræst Kirsten Clement, tlf. 6071 2510 • kcl@km.dk
(Skovhusbladet • www.retraetehus.dk)
Hospitalspræst Kirsten Stoklund, tlf. 2424 6812
(Bogsalg)
Erik Jørgensen, tlf. 8625 3516
Sankt Josephsøster Regina König, tlf. 8613 8009
Præst i Metodistkirken Charlotte Thaarup, tlf. 2138 0071
Sognepræst Marie Holm, tlf. 2147 4550
Korshærspræst Birgitte Jeppesen, tlf. 2122 9221
Sognemedhjælper, cand. teol. Marie Rørbæk, tlf. 6145 8216
Sognepræst Christian Kjær Bjerre, tlf. 6060 9188
SKOVHUSBLADET

Skovhusbladet udkommer fire gange årligt i et oplag på 1100 eksemplarer. Det udsendes gratis til retrætedeltagere i en periode. For
modtagere, der ønsker at betale for Skovhusbladet, dækker 100 kr.
pr. år de faktiske udgifter til trykning og forsendelse.
Skovhusbladet ligger som en PDF-fil på Skovhusets hjemmeside:
retraetehus.dk
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Sognepræst Kirsten Clement
Lyholmvej 11, 5492 Vissenbjerg
tlf. 6071 2510 • kcl@km.dk

2

Skovhusbladet bringer i 2013 fire udvalget prædikener afTheodor Jørgensen. I fire år, fra januar 1996 til december 1999 holdt han en gang om måneden en katekismusgudstjeneste i Helligåndskirken i København, hvor han
prædikede over et stykke af Luthers Den Lille Katekismus. De fleste af disse prædikener er udgivet i bogen: Guds menneskelighed. Prædikener over
Luthers Den Lille Katekismus, Aros 2006.

Gud og idolerne
Theodor Jørgensen
Du må ikke have andre guder.
Hvad vil det sige?
Svar: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Luthers Den Lille Katekismus begynder med de ti bud. De ti bud er betegnelsen på den lille lovsamling, som vi finder overleveret i Det Gamle
Testamente 2. Mosebog kap. 20 og 5. Mosebog kap. 5. Den står som
indledning til hele den lov, som Gud ifølge overleveringen gennem Moses gav til sit folk Israel ude i ørkenen ved Sinai Bjerg. Den dannede
grundlaget for den pagt, som Gud sluttede med Israel. For jøderne rummede de ti bud Guds vilje i en sum, og det gjorde de også for de kristne
siden hen. For da en jøde engang spurgte Jesus om, hvad han skulle gøre for at få evigt liv, svarede Jesus: "Hold budene" og henviste til de ti
bud (Luk. 18,18-23).
I mangt og meget svarer de ti buds indhold til bud, man finder andre
steder, i andre religioner, blandt andre folkeslag. De forholder sig til almene menneskelige forhold og konflikter. Det er der ikke noget mærkeligt i. For når vi mennesker, som kristentroen påstår, er skabt af Gud og
i Guds billede (jf. 1. Mos. 1,28), så må ethvert menneske være disponeret for en erkendelse af Guds vilje. Det er skabt med samvittighed. Og
selvom et menneske ikke sætter sin samvittighed i forbindelse med Gud,
hvad mange ikke gør, består denne forbindelse alligevel igennem sam3

vittigheden. Derfor har de færreste mennesker svært ved at forstå de ti
bud.
Her skal vi nu se på det første bud, der er det vigtigste af alle. Det lyder
som skrevet: Du må ikke have andre guder. Hvem vil da også finde på
det? Sådan spørger det oplyste moderne menneske. Enten findes der kun
en Gud, eller der findes slet ingen. Men så let kan man alligevel ikke afvise dette bud. Hvis vi nu i stedet for "andre guder" sætter ordet "idoler", så budet lyder: "Du må ikke have idoler!" - begynder det alligevel
at ringe for vore øren. For hvem kan sige sig fri for nogen sinde at have
dyrket et idol?
Foruden sin Den Lille Katekismus skrev Luther også en stor, som ligeledes er god at få forstand af. Der spørger han i forklaringen til det første
bud: "Hvad vil det sige at have en Gud eller, hvad er Gud?" Og han svarer: "En Gud vil sige det, hvoraf man venter sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød. At have en Gud er altså ikke andet end af
hjertet at stole på ham og tro ham, sådan som jeg ofte har sagt, at alene
hjertets tillid og tro frembringer både Gud og afgud ... Det, dit hjerte
hænger ved, det, du stoler på, det er egentlig din Gud”.
Nu begynder det første bud at få mening, nu bliver det nærgående. For
hvad hænger vort hjerte ved, hvad stoler vi på, når det kommer til stykket, vi mennesker i begyndelsen af det 21. århundrede? Fremskridt,
økonomisk vækst, videnskab, teknologi, ikke mindst informationsteknologien? Uddannelse, personlig lykke, fysisk og psykisk velvære eller
noget af det alt sammen i en skøn blanding? Vil nogen ved sine fulde
fem turde sige, at hun eller han kun tør gå ind i det 21. århundrede i tillid til Gud og Gud alene? Mon ikke man ville blive til grin eller hængt
ud som en sværmer med total mangel på virkelighedssans? Mon ikke
også den indvending ville blive fremført, at man da ikke på den måde
kan stille tillid til Gud op over for tiltro til økonomisk vækst, fremskridt
eller andet?
Det er så spørgsmålet. Selv sagt er det da rigtigt, at man hverken løser
økonomiske, politiske, videnskabelige eller fysiske og psykiske problemer ved tillid til Gud. Det har Gud virkelig givet os en forstand til at løse med de instrumenter, vi har til rådighed inden for de nævnte områder.
Men noget andet er, hvad vi gør vort livs mening afhængig af, individuelt og som samfund. Svinger vort livsmod op og ned med udsvingene på
vor private økonomis barometer? Skifter det med skiftende fremtidsud4

sigter for vor karriere? Bygger vi vort livshåb på vort fysisk-psykiske
velvære eller vor erotiske tiltrækningskraft? Er vor selvtillid afhængig
af, hvad andre mener om os? Gad vide, om ikke de fleste af os må svare
mere eller mindre bekræftende på disse spørgsmål. Så hænger vort hjerte
mere eller mindre ved disse ting. I dem finder vi mere eller mindre livets
mening. Fra dem forventer vi for en stor del løsningen af vore livsproblemer. "Det, dit hjerte hænger ved, det, du stoler på, det er egentlig
din Gud." Så har vi altså andre guder også i vor moderne oplyste tid,
måske langt flere end tidligere tiders mennesker. Både som enkeltpersoner og som slægt har vi dem.
Hvad er der galt med disse guder? De er ikke til at stole på. De er lige så
uforudsigelige og omskiftelige som vejret og aktiekurserne. Snart løfter
de os, snart gør de os mismodige. Og i mismodet opdager vi så for alvor,
hvor meget vi lod vort hjerte hænge ved dem. Dybest set hænger disse
guders utilforladelighed sammen med, at de er forgængelige, som alle
denne verdens ting er forgængelige, og vi selv med. Vi belæres jo om det
ved at tælle vore dage og år. Helbredet er ikke, hvad det har været.
Udseendet efter manges mening heller ikke. På jobbet holder man ikke
mere til det samme tempo. Og selv det mest intense kærlighedsforhold
kan svækkes med årene. Og den dag, vi lægges i graven, må vi lægge
alt, virkelig alt i denne verden bag os. Vi kan ikke tage det med os. Da
svigter de guder os, som vi måske lod os friste af til at forvente vort livs
mening fra.
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Det er i dette perspektiv, at vi skal høre og forstå det første bud og Luthers forklaring til det. Men da er det vigtigt at huske, hvem der siger
budene. Det er Gud selv. Og bide mærke i, med hvilke ord Gud indleder
det første bud og der med alle budene: "Jeg er Herren din Gud!" Det er
et tilsagn, et løfte: "Jeg - Gud - vil være din Gud i alle livets forhold, så
at du i alle livets forhold kan stole på mig." Derfor lyder det første bud:
"Du må ikke have andre guder!" Det er en logisk konsekvens af dette
løfte.
Det bliver tydeligt i Luthers forklaring: "Vi skal over alle ting frygte og
elske Gud og stole på ham." For intet i verden er til at stole på som Gud.
Der er en evighed til forskel. Når alt i verden og verden selv er gået til
grunde, er Gud fremdeles som din og min Gud. Men der er da mennesker, der taler om Guds død. Det er sandt, og mange taler ud af en bitter
erfaring. Men det kunne jo skyldes, at det er os, der har dræbt Gud i vor
bevidsthed ved at fortrænge ham, tie ham ihjel, glemme ham så grundigt, at han forsvinder ud i glemsomhedens mørke. Vi har ganske enkelt
ikke frygtet og elsket Gud. Og da bliver Gud borte, da dør Gud - i vores
bevidsthed.
Der sker bare ofte det, at det vil Gud ikke finde sig i. Det viser sig i
slægternes historie og i den enkeltes livshistorie, at Gud slår døren ind
til vor virkelighed, og det ofte på steder og i livssituationer, hvor vi slet
ikke ventede ham eller regnede med ham: "Jeg er Herren din Gud. Jeg er
hos dig."
Men hvordan kan vi både frygte og elske Gud? Udelukker de to ting
ikke hinanden? Kan man elske den, man frygter? Kan man frygte den,
man elsker? Man kan frygte for at miste den elskede. Og det må vel
siges at være en frygt for den, man elsker. Den frygt bunder i en viden
om, at det ikke er en selvfølge, at den anden holder af en. Den anden
kan undsige en. Den frygt kan overfalde en i situationer, hvor man har
op ført sig på en sådan måde, at det var et svigt af den elskede. På tilsvarende måde kan der også være frygt i at elske Gud, den frygt, der opstår i os bare ved tanken om, at vi ikke i tanke, ord og gerning elsker
Gud, som Gud elsker os.
Hvad vil det så sige over alle ting at stole på Gud? Det vil sige grundlæggende at forvente sit livs mening fra Gud og Gud alene. Hvordan vi
gør det, handler andet og tredje bud om, så det vender jeg tilbage til. Her
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vil jeg slutte med at citere fra Martin A. Hansens roman Løgneren, fra
en samtale mellem hovedpersonen Johannes Vig og Rigmor. Adspurgt
tidligere af Rigmor havde Johannes bekræftet, ganske vist i en bagvendt
situation, at han troede på Gud. Nu siger Rigmor:
"Du sagde før, at du troede på Gud. Var det ikke væmmeligt at sige det
her?"
Johannes svarer: "Nej, her passede det."
Rigmor: "Det forstår jeg ikke, Johannes. Jeg tør ikke vove at snakke
med om store spørgsmål, om verden, krigen og hvad meningen er med
livet. Jeg har kun mit eget liv. Og jeg har i grunden altid haft det godt,
og alligevel er mit liv blevet meningsløst. Hvordan kan man da tro på en
Gud?"
Johannes: "Det må man. Når du kommer til meningsløshedens yderste,
da ser du, at det hele er en valplads, hvor to magter slås. Og et ingenmandsland gives ikke."
Amen.
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Temaet for Danske Kirkedage 2013:

Menneske, hvor er du ...
Du er ...
Menneske skabt i Guds billede til at ligne Gud
På bibelens første side står den definition på mennesket, hvorfra tråde
trækkes til mange af bibelens øvrige beskrivelser af mennesket.
Mennesket er skabt. Det betyder, at der ligger beslutning og handling
bag menneskets tilblivelse. Hvordan og hvornår er ikke i fokus, men
skabelse udelukker, at mennesket skulle være en tilfældighed eller et
restprodukt af noget andet. Som skabt har mennesket slægtskab med
den øvrige del af den skabte verden, så det er ikke så mærkeligt, at
mennesket er bygget af de samme proteiner, kulhydrater og fedtsyrer,
som findes i alt andet levende omkring os. Hvis mennesket er skabt, må
der være noget eller nogen, som har bevirket denne skabelse. Menneskets forståelse af sig selv som skabt betyder, at der også er en Skaber.
Mennesket er skabt i Guds billede til at ligne Gud. Mennesket er ikke
alene skabt. Det er også skabt i Guds billede til at ligne Gud. Der er to
væsentlige dimensioner. Det ene er, at mennesket i det at være menneske er et billede af Gud. Hvordan et fysisk menneske kan være Guds
billede, kan Hebræerbrevets forfatter måske hjælpe os med, når det her
(Heb 1,3) siges om Jesus, at han er “Guds væsens udtrykte billede.”
Forståelsen af hvad Guds billede i mennesket er, kan vi få ved at se dette billede i Jesus. Ligesom alle mennesker har fælles træk med Jesus,
fordi han er et rigtigt menneske, sådan er alle mennesker skabt i Guds
billede. Det andet er, at mennesket også er skabt til at ligne Gud. Skabt i
Guds billede, er noget mennesket er fra begyndelsen. Skabt til at ligne
Gud, er noget mennesket har med sig livet i gennem. De ord, som bruges om at ligne Gud, er samme ord som bruges, når et menneskes personlighed og væsen ligner et andet menneske i væremåde og sindelag.
Mennesker, som i det ydre ikke har nogen billedlig lighed, kan udmærket i deres væsen og liv ligne hinanden og være ganske ens. Det er den
lighed med Gud, mennesket, for det andet, er skabt til. Hvordan det er
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muligt for et menneske at ligne Gud, kan Paulus måske hjælpe os med
at forstå, når han taler om, at mennesker skal efterligne Jesus, eller som
han siger (Gal 3,27) “iklæd jer Kristus,” “indtil Kristus har fået skikkelse i jer,” (Gal 4,19). Mennesket, skabt til at ligne Gud, er et menneske,
som lader sig forme af Jesus og hans måde at leve livet på.

Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark
og finder sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien.
Næste gang er den 9. - 12. maj 2013 i Aalborg.
Kirkedagenes historie begyndte i 1968, og Skovhuset har, siden sin oprettelse i 1988, flere gange været repræsenteret, hvilket forhåbentligt
også bliver muligt i Aalborg.
Med kirkedagenes tema "Mennesker, hvor er du?" in mente, har et udvalg bestående af Mette Behrndtz, Jørgen Thaarup og Johs. Kühle udgivet et kompendium med bidrag fra bl. a. professor Kirsten Nielsen, sognepræst Holger Lissner og sognepræst Viggo Ernst Thomsen.
Ovenstående er et uddrag af Jørgen Thaarups bidrag til studiematerialet.
Læs mere på hjemmesiden: www.kirkedage.dk/ hvor også hele studiematerialet findes.
9
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SKOVHUSET
RETRÆTER

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.

Se præsentation af retræteledere på programsiden på retraetehus.dk
Mandag d. 14. januar kl. 15.3020.00

Stilledag i Odense Domkirke
Tema: Bøn og meditation. Tilmelding senest 12/1 til Kirsten Clement
6071 2510 / kcl@km.dk. Øvrige ledere: Mette Flensted og Anne Reiter.
Pris: 75 kr. som betales ved ankomst.
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,
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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 Vagn-Hansen,
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,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, Lindholmvej, Ry.
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 kl. 15.00 med ankomst fra kl. 14.00.
ledere: Gunhild og Peter Grarup. Pris: 1000,Fredag d. 5.  søndag d. 7. april

GUD ER NÆR VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten 8-10/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,12

Torsdag d. 11.  søndag d. 14. april

PÅSKERETRÆTE: I opstandelsens lys.
Leder: Charlotte Thaarup. Pris: 1150,Fredag d. 19.  søndag d. 21 april

PÅSKERETRÆTE: ”Vi har set Herren”. Påsketro og længsel.
Retræte med bibelmeditation.
Påsketroen er der, det hele begynder for disciplene. Den tomme grav og
mødet med den opstandne. Men det er også der, vi bliver udfordret for
alvor. For hvordan skal vi forstå opstandelsen? Han spiser med dem,
men han går også gennem lukkede døre…
Vi vil fordybe os i nogle af beretningerne om disciplenes møder med
den opstandne.
Undervejs tilbydes individuel samtale med retrætelederen.
Retræten afsluttes søndag med afrejse senest kl. 16.30.
Leder: Asger Petersen. Pris: 1000,Torsdag d. 25.  lørdag d. 27. april

Retræte for kvæker menigheden.
Fredag d. 3.  søndag d. 5. maj

GUD ER NÆR VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten 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,Fredag d. 24.  søndag d. 26. maj

Retræte: Indføring i KONTEMPLATIV BØN
(kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige
øvelser)
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet, og mennesket skal
udelukkende 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 mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme 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
13

lære hjertets bøn. Retrætens elementer er: stillemeditation, instruktioner
i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.
Leder: sr.Angela Rammé. Pris: 1000,Torsdag d. 30. maj  søndag d. 2. juni

Retræte for Gellerup Sogn ved Niels Hvid.
Mandag d. 10.  onsdag d. 12 juni

Retræte for Blå Kors.

Fredag d. 20.  søndag d. 22. september

GUD ER NÆR VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten 8-10/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Fredag d. 4.  søndag d. 6. oktober

GUD ER NÆR VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten 8-10/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------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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Mandag d. 14.  søndag d. 20. oktober

Retræte: Indføring i KONTEMPLATIV BØN
Leder: sr. Angela Rammé. Pris: 2200,Fredag d. 25.  søndag d. 27. oktober

TAIZÉRETRÆTE
Ledere: Mette Flensted og Kirsten Clement. Pris: 1000,Fredag d. 8.  søndag d. 10. november

Retræte ved Kristian Bork Sørensen. Pris: 1000,Fredag d. 15.  mandag d. 18. november

Retræte med ikonmaling. Retræten foregår i stilhed.
Ledere: Pernille Svendsen og Kirsten Clement. Pris: 1150,- (+ evt.
materialer: 350,-)
Fredag d. 22.  søndag d. 24. november

GUD ER NÆR VÆR LYDHØR
Retræte med individuel vejledning. Se omtalen til retræten 8-10/3.
Leder: sr. Regina König. Pris: 1150,Fredag d. 6.  søndag d. 8. december

Provstiretræte ved Anne-Marie Damgaard 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.
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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

