
 

Velkommen til vores første nyhedsbrev! 

Sommeren er over os – trods forårets kulde og regn- og det samme 

er ’genåbningen’ af Danmark.  

Imens meget har været nedlukket pga. Corona, har vi haft travlt med at lægge 

sidste hånd på byggeri og indretning af vores nye retrætested. 

Vi har sågar haft anledning til at have de første arrangementer her i foråret. 

I uge 17 lukkede vi dørene op for en ’åben uge’. Et koncept hvor man kan 

komme 3-5 dage og bo på stedet og have en form for individuel retræte. 

Samtidig var der mulighed for at deltage i morgen og aftenbøn og en samtale 

med retræteleder var ligeledes mulig. Om eftermiddagen var der kaffe/kage i 

Fyrtårnet for dem som havde lyst til lidt socialt samvær. 

Tilbagemeldingen fra deltagerne var meget positiv, og vi følger op med endnu 

en åben uge til efteråret- i oktober uge 41. læs mere og tilmeld dig gerne på 

vores hjemmeside 

Forskellige retrætetilbud 
Vi har afprøvet rammerne og haft flere grupper som vi har afholdt retræte med. Så NU! Er vi 

klar til efteråret og til at byde DIG! Velkommen   

Til september vil der være en retræte med frikirkepræst Gunni Bjørsted, under temaet; 

<<Nådens møde med det uperfekte>>. Et stærkt behov midt i en præstationsfikseret og 

perfekthedskultur. 

I oktober vil der som præst eller retræteleder være mulighed for at deltage i en kontemplativ 

retræte med tidligere priorinde fra Karmelitterklosteret i Hillerød, Skt. Josefs Karmel, Eva 

Wrige. Sundt for alle dem som til daglig arbejder meget med mange ord- eller selv står for 

retræter, men som sjældent får anledning til at give sig selv lov til at sænke skuldrene. 

Af eksterne retræter kan vi anbefale forældrementor, Dorthe Stiepers retræter for forældre til 

børn med særlige behov og psykisk sårbarhed. Se https://www.dorthestieper.dk 

Udleje af stedet 

Kirkens lederskab og medarbejdere 

Vi har også haft udlejning til lederskab og medarbejderstab i forskellige kirker. Det glæder os 

at mange allerede har vist interesse for stedet, og vi håber i fremtiden at endnu flere vil få 

glæde af de gode rammer- af roen og den skønne natur som stedet byder på.  

Kontakt os gerne hvis du/I ønsker at leje stedet. 

 

 

Kære venner af Fyrtårnet retræte 
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1. juni 2021 

Så blev Fredens hus og 

Fyrtårnet endelig klar! 

Åben uge 

Leje til kirker 

Retræter 

https://www.dorthestieper.dk/
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Refleksion over retræte og stilhed 

 

En retræte foregår i en ramme af stilhed- sammen med andre! Denne øvelse i stilhed            

skal hjælpe mig ind i opmærksomheden! Og nærværet!  

Ofte bevæger jeg mig så meget i fortid eller fremtid, at jeg ikke bliver nærværende i dette 

øjeblik. Gud er nærvær; og hans navn er JEG ER! 

Stilheden er en form for faste- en opøvelse i frihed fra alle ordene. Så kan jeg  

overraskes af hvor meget stilheden taler sit eget sprog. Måske hører jeg Guds hvisken, 

og finder ud af at Han kommer mig i møde og overrasker mig; ”Hold inde! Og kend at jeg er 

Gud” (Sl. 46:10). 

Rytmen med tidebønner er som ’åndeligt blodsukker’. Et klassisk råd er: ”Bevar rytmen, og 

rytmen vil bevare dig”. Det kan især gælde i perioder med åndelig tørke. Det handler ikke i 

første omgang om følelser og oplevelser, men om at være opmærksom på at hele den treenige 

Gud har taget bolig i mig.  

 

 

Fyrtårnet retræte 
Susanne & John Hansen 

Fasanbakken 4, 

4540 Fårevejle 

E-mail: johnmartin@mail.dk / sushan1607@gmail.com 

www.fyrtaarnet.org 

tlf. 2347 3747  

 

 

 

 

 

 

Billeder fra Fyrtårnet, 

Fredens hus, 

Åndehullet og 

Åndedrættet 

mailto:johnmartin@mail.dk
http://www.fyrtaarnet.org/
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