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Kom herud og hvil jer lidt… 

Som planlagt tog Susanne og 
jeg orlov i marts/april for at 
fordybe os - og dygtiggøre os i 
at afholde retræte og udvikle 
stedet. 

Nya Slottet i Bjärka Säby  

Den første destination var en 
retræte på et smukt slot i 
nærheden af Linköping i 
Sverige. Et fantastisk sted ejet 
af pinsekirken og udviklet af 
bl.a. Peter Halldorf. 

Se mere om bl.a. retræter på 
https://ekibs.se/nya-slottet-i-
bjarka-saby/ 

Lia Gård retrætecenter 

I slutningen af marts var vi på 
retræte-kursus i ‘åndelig 
medvandring’. Lia gård ligger 
nord for Lillehammer i Norge i 
et fantastisk naturområde. Vi 
vender tilbage næste år til del 
II af kurset. 

NYHEDER FYRTÅRNET RETRÆTE 
“Og lyset skinner i mørket og mørket fik ikke bugt med det” 

Kære retrætevenner!

I skrivende stund sidder jeg på terassen i den friske forårsluft 
med en strålende sol og et blåt hav foran mig. Endelig kom 
foråret.

Vinteren og foråret havde nogle lange, våde og kolde måneder, 
med både sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. Så på 
det personlige plan har vi været igennem hele følelses- og 
energiregisteret. 

Midt i det hele har vi kunnet glæde os over nogle 
velgennemførte retræter og en åben uge i det første halvår af 
2022 og udleje af stedet til forskelllige gruppe. Stedet lever og 
udvikler sig i takt med at vi er blevet færdige med byggeriet, 
og vi føler os dybt taknemlige over hver eneste som kommer 
og oplever at stedet, rammerne og indholdet hjælper dem til 
at komme i berøring med det væsentlige i livet.
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Mens de talte 
sammen… 

Så blev vi færdige med vores 
pavillon- samtalerummet hvor 
retrætedeltagere har mulighed 
for at få en daglig samtale med 
en af retrætelederne. Her kan 
man også nyde freden og 
udsigten hen over Fredens Hus 
og ud mod Høve bugt

En stor tak går til børnenes 
‘morfar’ som vi stadig trækker 
veksler på selvom han er over 80 
år (still going strong) samt til en 
kær ven fra kirken som altid 
stiller op.

Det nyeste (og sidste?)  påfund, 
er et shelter som vores voksne 
børn sammen med deres morfar 
har fået opsat i Åndehullet, og 
er i fuld gang med at få bygget 
færdigt. Her vil vi både afholde 
små samlinger ved bålet, og folk 
som elsker friluftslivet, kan få 
mulighed for at sove udenfor om 
natten. 

I vores lokale menighed, Lindehøj kirke, er vi også glade for 
at have en gruppe med os, som afholder retræter.

Vi vil inden sommerferien kigge ind i 2023 og komme med 
datoer for de retræter vi planlægger, herunder en 
weekendretræte for ægtepar. 

Vi er også tiltagende opmærksomme på at der er mange 
stressramte mennesker som har brug for at være et sted der 
kan virke helende og genoprettende, og oplever at folk også 
på det felt begynder at henvende sig.

Vi er taknemlige for hjælpende hænder til praktiske opgaver 
med vedligehold inde og ude samt madlavning på retræter. Et 
stort tak til dem som har hjulpet os allerede!

Hvis du selv har lyst til at hjælpe med, er du mere end 
velkommen til at tage kontakt til os.

Vi glæder os til at byde DIG velkommen på Fyrtårnet retræte

En bøn: 

Herre min Gud.Når din kærlighed flød over i skabelsen 
tænkte du også på mig.

 Af din kærlighed blev jeg til, gennem din kærlighed 
lever jeg, til din kærlighed vender jeg mig, 

O Gud. Lad altid mit hjerte genkende og glædes over 
din godhed i alt du har skabt. Befri mig fra alt som 
hindrer mit gensvar på din godhed. Led alt som er i mig 
til at lovprise dig, Lær mig omsorg for ethvert 
menneske og for hele skabelsen. Giv mig kraft til at 
tjene dig, Herre. Lad ingenting drage mig bort fra din 
kærlighed. Hverken helse eller sygdom, rigdom 
eller fattigdom, ære eller vanære, langt liv eller kort liv. 

Må jeg aldrig søge eller vælge at være nogen anden end 
den du vil at jeg skal være. (Bøn ud fra Ignatius af 
Loyola “princip og grundvold, ÅØ23)
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