
 
Retrætekursus for præster 

 

Mandag d. 3. januar til torsdag d. 6. januar 2022  

på Ådalen Retræte ved Randers 

Denne retræte er et tilbud om tilbagetrækning og 

fordybelse for præster i Roskilde Stift 

 

Det hellige -  

”I Ham lever vi, ånder vi og er vi” 

 

Det helliges virkelighed er den elementære forudsætning for det kristne liv. Ikke desto mindre lever 

vi som præster i en spænding mellem på denne ene side det helliges fravær – at det er en virkelighed, 

vi kun refererer til. Og på den anden side det helliges nærvær som en udfordring at gøre virkelig for 

os selv og for menigheden, sådan som sakramenterne gør gældende. 

På den baggrund er vi altid undervejs, og vi vil på denne retræte søge at gøre erfaringen af 

samhørighed i det hellige - med Gud og med hinanden - mere tydelig. I fællesskab vil vi søge ord til 

et erfaringsnært sprog for det helliges fænomen. Det gælder følelser, sansninger, oplevelsen af rum 

og fællesskab – altså dybest set: hvordan vi tyder erfaringen af Ånd. 

Der er tale om et retrætekursus, hvor der - ud over tid i stilhed og hvile til bøn og meditation - også 

indgår en fælles undersøgende refleksion over tema. Retræten udfoldes i en daglig rytme af meditativ 

bøn, nærværspraksis, lectio divina, vandring og stilhed. 

Retrætekurset kræver ingen særlige forudsætninger, men lyst og mod til at se på sit liv og sit arbejde 

i det helliges perspektiv. 

 

  

------------------- 

Tid:  Mandag d. 3. januar kl. 15 til torsdag d. 6. januar kl. 13. 

Sted:  Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV, https://aadalenretraete.dk/ 

Pris:  2.350 kr., som kan betales af kirkekassen. 

Arrangør:  Roskilde Stift v. sognepræst og retræteleder Helle Brink, samt uddannelsesleder på  

 FUV Peter Ruge. 

Tjenestefri: Der gives tjenstlig kørsel og tjenestefri til retræte én gang årligt til præster i Roskilde 

 Stift. 

Spørgsmål og tilmelding: Til Helle Brink hebr@km.dk 

https://aadalenretraete.dk/
mailto:hebr@km.dk

