
 

Nyhedsbrev december 2021 

Netværket er kommet godt i gang med de 

initiativer, vi har planlagt siden sommer. Vi har 

medvirket ved Emmausmødet i november med 

temaet ’Skam’, og præsteretræten til januar er 
fuldtegnet.  

Interessen for retræte bliver taget op med 

enkeltdagsretræter i det nye år. Dels en 
stilleretræte d. 8/3 og en haveretræte d. 31/8.  

Desuden er vi engageret i Himmelske Dage til 

maj med pilgrimslandsby og teltkatedral i 

Sankt Hans Have, - se mere på side 2. 

Medlemmer af netværket 

Kalundborg Provsti: Helle Brink  

Stege-Vordingborg Provsti: Elizabeth Knox-

Seith  

Ringsted-Sorø Provsti: Hanne Karhula Vesth  

Køge Provsti: Signe Asbirk  

Domprovstiet: ubesat 

Greve-Solrød Provsti: Kristine Stricker 

Hestbech  

Tryggevælde Provsti: Solveig Ståhl-Nielsen  

Næstved Provsti: Pia Abery Jacobsen og  

Anne Gitte Møller Forslund  

Lejre Provsti: Henriette Brix Worm Andersen  

Holbæk Provsti: Mikkel Vale og Gunder 

Gundersen  

Odsherred Provsti: Louise Buch Jensen  

Slagelse Provsti: ubesat 

 

Du er velkommen til at tale med din provsti-

repræsentant om ønsker til netværket. Det kan 

være ønsker om studiedage og om praksis 

inden for kristen spiritualitet. Vi tager det med 
i vores planlægning fremover. 

 

 

'Ikke mere snak'  
Stille-retræte for præster 
ved sognepræst Gunder Gundersen 
  
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 9.00 til 16.00 
i Gevninge Kirke og sognehus. 
  
Fem timer i tavshed (bortset fra 5 indledninger 
a 7 min). 
Retræten foregår i kirkerummet og er bygget 
op som en gudstjeneste. Vi begynder med et 
par salmer, kyrie, gloria og fadervor, og slutter 
med nadver. Imellem er der 5 perioder med 
stille-meditationer i kirken på hver 45 min med 
pauser på 15 min.  

Vejledningen til stille-meditationerne er at lade 
alting være, som det er, og gøre ingenting.     
Dvs. at lade alle impulser (tanker, sansninger, 
kropsfornemmelser mv.) være og ikke give 
dem opmærksomhed.  
  
Vi mødes dog først i sognehuset til praktiske 
oplysninger og stilhed, pauser, mad og drikke. 
Tilsvarende slutter vi i sognehuset med et 
enkelt måltid mad og mulighed for samtale og 
dagen.  
  
Tid: Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 9.00 til 16.00 
Sted: Gevninge Kirke og sognehus, Kirke Alle 3, 
Gevninge, 4000 Roskilde 
Pris: 200 kr., som kan betales af kirkekassen. 
 
Arrangør: Spiritualitetsnetværket i Roskilde 
Stift v. sognepræst og retræteleder Gunder 
Gundersen, og sognepræst Henriette Brix 
Worm Andersen  
Der gives tjenstlig kørsel og tjenestefri. 
Spørgsmål og tilmelding: Til Gunder Gundersen 
gg@km.dk  
Seneste tilmelding 1. marts 2022 
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Himmelske dage 2022 

Netværk for kristen spiritualitet er aktivt med i 

planlægningen af kirkefestivalen Himmelske 

Dage, som foregår i Roskilde og omegn i Kristi 

Himmelfartsdagene 26. – 29. maj 2022. Her 

ventes flere tusinde danske og internationale 

gæster at deltage under temaet ”Grib 
Fremtiden!” 

Vi deltager i arbejdsgruppen Kirke, Ånd og 

Krop. Her arbejder vi for at integrere naturen 

ud fra det synspunkt, at vi også her møder det 

guddommelige som en nærværende del af det 
åndelige og kropslige udtryk for alt det skabte.  

Derfor har vi valgt at koncentrere vores del af 

aktiviteterne omkring foreningen Sankt Hans 

Have vest for byen. Her vil vi drage nytte af det 

naturskønne og fredfyldte område tæt ved 

byen og Roskilde Fjord. 

Vi planlægger at etablere en ”pilgrimslandsby” i 

smukke omgivelser, hvor deltagerne kan finde 

ro til refleksion og aktiv deltagelse i de mange 

aktiviteter kun ca. 3 km. fra byens pulserende 

centrum.  

Udover en aftale om i et vist omfang at have 

adgang til selve Sankt Hans Haves faciliteter, 

ønsker vi at rejse telte i området, som kan 

rumme diverse samlinger og workshops. Det 

største telt bliver Areopagos-Katedralen, som i 

en årrække har været anvendt ved festivaler og 

andre events landet over. Dette telt og hele 

området vil danne ramme om mange 

forskellige aktiviteter som f.eks. workshops, 

sansevandringer, debat om klimabevidsthed og 

åndelig praksis, meditationer, bøn i bevægelse 

og meget mere. 

I et af de smukke gamle drivhuse, Glashaven, vil 

der dagligt blive afholdt små intime workshops, 

og fredag og lørdag vil der kl. 20.00 – 22.30 i 

drivhuset være café med mulighed for at nyde 

et glas vin, øl og vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Areopagos-katedralen 

 

Der vil også i området blive anvist et sted med 

mulighed for primitiv camping for deltagere, 

som ønsker at give en hjælpende hånd og være 

en del af livet i vores pilgrimslandsby.  

Pilgrimslandsbyen er således stedet, hvor du i 

rolige omgivelser og i nærkontakt med 

skaberværket kan reflektere over, hvordan du 

kan gribe fremtiden i et nært samspil med 

Kirke, Ånd og Krop. Måske, du også her føler 

dig fristet af tilbuddet om at lægge dig i en af 

vore hængekøjer, hvor du kan få dig en 

tiltrængt ”himmelsk morfar!” 

 

Se Himmelske Dages hjemmeside, hvor der 

findes oplysninger om program, gæster og 

overnatning : 

Himmelske Dage, 26. -29. maj 2022Himmelske 

Dage 

 

Tilmelding til nyhedsbrevet 

Der vil udkomme et nyhedsbrev fra Netværk 

for kristen spiritualitet 2-3 gange om året, når 

der er nyt at berette. Tilmelding til at modtage 

nyhedsbrevet pr. mail sker til netværkets 
tovholder, Helle Brink, på hebr@km.dk 

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

