Billeder fra Refugium Smidstrup Strand
Refugium Smidstrup Strand ligger i et plantageområde lige ud til
Kattegat med gode muligheder for traveture.
Beliggende på: Sognevej 15, 3250 Gilleleje

Forårsretræte
på Refugium Smidstrup Strand
i dagene 19. – 21. maj 2017

Stille retræte med bibelsk tema:
”At kende Kristi Kærlighed” (Ef. 3,19)

TEMA: ”At kende Kristi kærlighed”:

Til Retrætedeltagerne:

Temaet er taget fra Paulus bøn for de første kristne
(Efeserbrevet 3, 14-21) - at de må få styrke og indsigt til
”at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes,
til hele Guds fylde nås”.

Medbring gerne egen Bibel og en notesbog.
Der vil være oplæg om retræte og stilhed, fordybelse i
retrætens tema og Bibelmeditation.

Retræteprogram
Fredag den 19. maj 2017
Fra Kl. 16.00
Ankomst, kaffe/te og indkvartering
Kl. 18.00
Middag og velkomst
Kl. 19.30
Oplæg til retræte og stilhed v/Marianne Bønløkke
Kl. 21.00
Aftensang i kirken – derefter er der stilhed
frem til søndag middag.
Under måltiderne spilles stille musik.
Lørdag den 20. maj 2017
Kl. 08.15
Morgenandagt i kirken
Kl. 08.30
Morgenmad
Kl. 09.30
Temaoplæg v/Marianne Bønløkke
”At kende Kristi kærlighed”
Kl. 10.00
Stille strandtur
Kl. 12.00
Middagsbøn i kirken
Kl. 12.15
Frokost
Kl. 13.15
Hvad er Bibelmeditation? Kort oplæg om en enkel vej
til fordybelse i Bibeltekst v/Marianne Bønløkke
Kl. 15.00
Kaffe/te
Kl. 18.30
Aftensmad
Kl. 20.00
Aftensang i kirken
Søndag den 21. maj 2017
Kl. 08.30
Morgenmad
Kl. 09.00
Gudstjeneste med nadver
Kl. 11.30
Afslutning v/Marianne Bønløkke
Kl. 12.00
Frokost og hjemrejse

Retræteleder:
Marianne Bønløkke har været præst i 25 år og er en erfaren
retræteleder. Siden 2007 har hun bl.a. ledet bibelske
temaretræter flere gange årligt på Sankt Birgitta Kloster i
Maribo.
Under hele retræten er der mulighed for samtale med
retrætelederen.

Retrætested:
Ved Sjællands nordkyst ligger Sankt Lukas Stiftelsens smukke
landsted Refugium Smidstrup Strand med en helt unik
atmosfære og udsigt til havet. Alle værelser er lyse og har eget
toilet, bad samt udgang til terrasse. Som en del af Refugiet er
der en smuk 6-kantet kirke, der er åben under hele retræten.
Her findes de bedste rammer for en stille retræte med tid til
hvile, eftertanke, bøn, frisk luft og traveture ved havet.

Tilmeldingsfrist mandag den 8. maj 2017.
Pris kr. 1.700,- alt inklusiv. Faktura fremsendes.
Bemærk: Vi forbeholder os ret til at tilbageholde kr. 500.ved afbud senere end 12. maj 2017.
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Telefon: 39455202 eller pr. e-mail til: admin@sanktlukas.dk.

