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 den 26. – 28. april 2019
Tema: ”Hvem er han?” (Matt. 21,10)

Andrei Rublev: Kristus-ikon fra 1400-tallet

Bibelsk tema: ”Hvem er han?” (Matt. 21,10)
- en forårsretræte til eftertanke over påskens mysterium.

Til Retrætedeltagerne:

I denne første weekend efter påske vil vi slå følge med mennesker, som var helt tæt
på Jesus i de dage, der ligger til grund for den kristne påske.

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

Vi vil møde kvinden, der forud salvede Jesus til hans begravelse. Disciplene, som
oplevede Palmesøndags jubel og var med ved bordet da nadveren blev indstiftet.
Mennesker, som mærkede Jesu fortvivlelse i Gethsemane have, så ham blive
korsfæstet og dø, for kun få dage senere at møde ham levende igen. Og der er Maria
Magdalene, der så den opstandne Jesus, da hun græd ved hans grav.
Disse første vidner, hvis liv blev forvandlet af mødet med Jesus, hans liv, død og
opstandelse, er en hjælp i vor søgen efter at finde svar på spørgsmålet: Hvem er han?
– og en inspiration til en dybere relation til den opstandne Kristus.
Retræteprogram:
Fredag den 26. april
Fra Kl. 16.00
Ankomst, kaffe/te og indkvartering
Kl. 18.00
Middag og velkomst
Kl. 19.30
Oplæg til retræte og stilhed. Derefter er der stilhed frem
til søndag middag. Under måltiderne spilles stille musik.
Kl. 21.00
Aftensang i kirken
Lørdag den 27. april
Kl. 08.15
Kl. 08.30
Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 13.00

Kl. 15.00
Kl. 18.30
Kl. 20.00

Morgenandagt i kirken
Morgenmad
Temaoplæg v/Marianne Bønløkke: ”Hvem er han?”
Frokost
Bibelmeditation
- efter et kort oplæg om denne enkle vej til fordybelse i
en bibeltekst er der mulighed for Bibelmeditation.
Kaffe/te
Aftensmad
Aftensang i kirken

Søndag den 28. april
Kl. 08.30
Morgenmad
Kl. 09.30
Gudstjeneste med nadver
Kl. 11.30
Afslutning v/Marianne Bønløkke
Kl. 12.00
Frokost og hjemrejse

Retræteleder:
Marianne Bønløkke har været præst i 27 år og er en erfaren
retræteleder. Siden 2007 har hun ledet temaretræter flere gange årligt
på Sankt Birgitta Kloster i Maribo og siden 2017 på Refugium Smidstrup
Strand.
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. april 2019.
Pris: kr. 1.800,- alt inklusiv. Faktura fremsendes.
Bemærk: Vi forbeholder os ret til at tilbageholde kr. 500.ved afbud senere end 16. april 2019.
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Telefon: 39455202 eller pr. e-mail til: admin@sanktlukas.dk.
Retræteleder Marianne Bønløkke kan kontaktes på 51 32 93 25.

