Vær med!

Nordjysk Retræte

Vil du være med og understøtte
arbejdet og idéen om et retrætested
i Aalborg Stift, kan du tilmelde dig
hos en af bestyrelsens medlemmer.
Du kan også bare sende en e-mail til
bestyrelsens sekretær, Lisa Bremer,
på lib@km.dk, så bliver du optaget i
medlemsregisteret.

… er en forening, der har som formål
at oprette et retrætested i Aalborg
Stift, beskrive indhold, finde egnede
lokaliteter og forberede retrætestedets drift.
Foreningen er økumenisk; den går på
tværs af det kristne kirkesamfund.

Din tilmelding er sket, når du har
indbetalt kontingent til foreningens
konto i Spar Nord Bank,
Reg.nr.: 8122, konto nr.: 4562305829.
Kontingent udgør for enkeltmedlemmer kr. 100 pr. år og for
foreninger, menighedsråd m.v. kr.
500 pr. år.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Nordjysk Retræte

Nordjysk
Retræte

Yderlige informationer, som fx
foreningens vedtægter kan fås hos
bestyrelsens medlemmer eller på
www.åndeligtsøgende.dk
Bestyrelsen består af
Finn Feilan, formand ffe@km.dk
Lisa Bremer, næstformand og
sekretær lib@km.dk
Benedicte Tønsberg
Poul Erik Olsen
Inger Hjort
Lillian Eriksen
Bodil Pedersen, ekstern kasserer

Et retrætested
i Aalborg Stift

Mange mennesker oplever i dag et behov
for at øse mere vand af glædens kilder,
trække vejret i et naturligt tempo og finde
ro i midten af en ellers travl hverdag.

En retræte giver mulighed for tilbagetrækning i en periode – om det så blot er
en weekend. Tilbagetrækning fra et
presset erhvervsliv, en usikker uddannelsessituation, et kaotisk familieliv eller blot
fra det almindelige tempofyldte liv.
En retræte er som en weekend i kloster,
selv om stedet ikke nødvendigvis er et
kloster, men dog et sted, hvor man lader
Ånden virke på sig.
Selve stilheden på retræten åbner et stort
univers, hvor man i længere perioder er
alene med sig selv og Gud. Desuden er
andagter, bibellæsning, meditativ bøn,
åndelig vejledning og fællesskabet på
retræten en væsentlig del i dette samvær
med Gud.

Retræten
repræsenterer
en modkultur.

I vores moderne
kultur stilles der
høje krav til det
enkelte menneske;
krav til effektivitet, dygtighed, uddannelse
og omstillingsparathed. Der er ikke meget
plads til at standse op og overveje, hvad
der virkelig betyder nogen for én. Og der er
slet ikke plads til fiasko og tilbagegang.
Retræten er en pause, hvor man ikke skal
præstere noget. Der skal ikke komme 'et
produkt' ud af retræten, ikke noget, der
skal eller kan måles.
Retræter har spillet
en stor rolle i
kristendommens
historie fra Jesu
tilbage-trækning i
ørkenen over
ørkenfædrenes og -mødrenes tilværelse
hen til kloster-væsenet i middelalderen.
I dag udgør retrætebevægelsen en
bestandig voksende del af dansk kirkeliv.
Kirkelige retræter giver inspiration til
troens vækst og rodfæster mennesker i
den kristne tro. Mange mennesker oplever,
at den spiritualitet, som kristendommen
tilbyder er en vej både til Gud og til sig selv.

Et retrætested
i Aalborg Stift
Retrætestederne rundt om i landet er mere
og mere fyldte med aktiviteter, men der
mangler stadig et retrætested i
Nordjylland. Derfor har Foreningen
Nordjysk Retræte sat sig som formål at
oprette et retrætested i Aalborg Stift.
Retrætestedet skal ligge centralt i
Nordjylland og i rolige og naturskønne
omgivelser, der kan understøtte retrætens
formål.
Retrætestedet skal tillige kunne anvendes
som kursussted.
Ønskeligt er, at det kunne anvendes som
herberg for nogle af de mange
pilgrimsvandrere, som færdes ad
pilgrimsruterne langs hærvejen.
Retrætestedet skal være et behageligt
åndehul for hele mennesket.

