Juni 2022

Til dig, der er interesseret i Skovhusets arbejde
Skovhuset startede som et økumenisk retrætehus i 1988 og har siden været en unik ramme for
åndeligt søgende og troende frem !l i dag. Det håber vi meget, det kan blive ved med at være!
Vi er en gruppe, der arbejder for at sikre Skovhusets frem!d, og vi vil gerne invitere dig med !l
Frem dsdag lørdag d. 10. september 2022 kl. 10.00-15.00.
Her kan du høre mere om visionen for Skovhuset og tænke med på, hvordan vi fortsæ(er det
vig!ge arbejde i frem!den. Det er vores mål, at huset også fremover skal bygge på bæredyg!gt
frivilligt arbejde, så derfor vil vi gerne, at så mange som muligt bidrager med idéer og talenter desto større er chancen for, at det bliver sjovt og holdbart at være med. Sammen lø-er vi i ﬂok!
Opgaverne er mange og forskellige. Der er både noget for dem, som kan lide at være prak!ske, og
dem, der er gode !l at organisere og planlægge. Som frivillig får man mulighed for at gøre et stykke
meningsfuldt arbejde, hvor man skaber nogle gode rammer for a0oldelse af retræter, dvs. at
andre kan søge Guds nærvær, trække sig !lbage fra hverdagens krav og mærke s!lheden.
Program for dagen:
kl. 10.00-10.30: Velkomst og kaﬀe
kl. 10.30-11.30: Skovhusets vision og værdier v/Arbejdsgruppen
kl. 11.30-12.00: Gruppesamtaler
kl. 12.00-12.30: Frokost
kl. 12.30-13.00: Gåtur i området
kl. 13.00-14.30: "Retræten som en øvelse i nærvær og enkelhed" v/Charlo(e Thaarup,
regionsleder i Equmeniakyrkan
Kaﬀe og kage
kl. 14.30-15.00: Andagt
Tilmelding !l dagen sker !l Tine Døring
på tlf. nr. 29 84 55 89 eller e-mail: tdj@retraetehus.dk
S.U. Senest den 1. september.
Såfremt du ikke har mulighed for at deltage
i Frem!dsdagen, men gerne vil være med
!l at værne om Skovhusets retrætearbejde
i et udvalg, da kontakt os gerne.
Vi håber at se så mange som muligt!
Kærlig hilsen
Marie Holm
Elisabeth Arendt
Lasse Åbom
Tine Døring
Morten Qvist
Alice Mørch Sørensen

