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Hei til dere alle!                   
 

Her kommer en hilsen fra Retreat i Nidaros med ønske om et riktig godt nytt år! Håper at det 

kan bli et godt år som innebærer en god veksling mellom arbeid og hvile, aktivitet og stillhet! 

Vi trenger begge deler! 

Jeg som skriver heter Ingrid Bolstad Kunzendorf og jeg har fra årsskiftet 2020 tatt over som 

leder av arbeidsgruppa Retreat i Nidaros.  

 

Stafettpinnen kommer fra Hilde-Anette Løvenskiold Grüner som har ledet dette arbeidet  på 

en sikker og god måte i alle år. Stor takk til henne og Bjørn Olav. Uten dem hadde de ikke 

vært noe overordnet retreatarbeid i Nidaros, ei heller nyhetsbrev. De har holdt arbeidet varmt! 

Heldigvis vil de være med på mange konkrete måter videre! 
 

I disse dager avsluttes retreat for kirkelige ansatte i Nidaros, på Lia gård. Det var gode dager 

for oss som fikk gleden av å være med på det! 

 

Vårens program 
 
 

Stille dag ved elvebredden  
Neste er allerede nå på  

lørdag, 25.januar i Ilen kirke, fra kl.11-15.  
Dette er en fin måte å lande på etter jul, og ta med seg stillhet og Gudsnærvær inn i 2020. 

Fortsatt mulig å melde seg på til Hilde-Anette.   halgruner@gmail.com 

Andre stille dager er: 

18. April 

13. Juni  
 

Kr. 100 kontant betaling eller Vipps. Ta med Bibel og noe å skrive på og med. Enkel lunsj 

servering. Gi beskjed om allergier. Påmelding senest dagen før. Se vedlagte brosjyre 

 
Hvis du har lyst og mulighet til flere dager i stillhet så anbefaler vi:  
 

Økumenisk retrett – Birgittaklosteret på Tiller i Trondheim, 6.-9. februar  (med mulighet 

til å komme 7. februar.) 

Dette er 3.gangen det blir arrangert i samarbeid med Birgittaklosteret. Tilbakemeldingene har 

vært veldig gode, og vi gleder oss over å kunne invitere til stille dager med mulighet til 

veiledning i år også.  

Les mer om retretten i vedlagt program. 

 

Retreat i hverdagen 15.-19.mars i Trondheim 

Det er mulig å bo hjemme og samtidig delta på en retreat. Vi inviterer til retreat i 

hverdagen  med 4 samtaler med veileder, og fellesskap med andre første og siste kveld. Hvis 

du ønsker litt mer innføring i tanken om retreat og Jesusmeditasjon kan du også bli med på 

informasjonsmøte lørdag 14.mars. Meld deg på til dette, og inviter gjerne andre til å bli med! 

Se vedlagt brosjyre. 
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Fagdag 25.mai Utstein kloster 

Bispemøtet inviterer til en årlig fagdag i åndelig veiledning. I år er temaet: Å skjelne åndene.  

Dagen er spesielt rettet mot kirkelige ansatte med også åpen for andre. Se mer info i vedlagte 

link. (over) 

 

 

Nedenfor ser dere hvem som har ansvar for hva i retreat i Nidaros fra 2020. Jeg legger også 

med hovedbrosjyren for retreat i Nidaros der det  står hvem som kan kontaktes ved ønske om 

samtale og åndelig veiledning. 

 

Med dette ønsker jeg dere et godt retreat-år!  

 

Husk: Livet er ikke en motorveg mellom vugge og grav, men en plass til å parkere i 

solen!  (Phil Bosman) 

 
Mvh Ingrid Bolstad Kunzendorf, 

Sogneprest i Malvik 

Tlf. 91345257 

 

 

 

Arbeidsgruppen nedsatt av Nidaros Bispedømme: 

Ingrid Kunzendorf (Leder) 

Karoline Barbøl 

Hilde Rosenkrantz 

Børre Rindal 

Margit Sødal 

Sekretær: Einar Vegge 

 

Leder for FÅVN (Forum For Åndelig veiledning): Sølvi Rise 

Leder for Retreat i hverdagen: Marit Aalstad Stene 

Kontaktperson for Lia-retreaten i januar: Oddvar Gudmestad 

Ansvar for Ved elvebredden: Hilde Rosenkrantz og Hilde-Anette Løvenskiold Grüner  

Ansvar for Økumenisk retrett: Bjørn Olav Grüner og Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, 

Birgittasøsterne.  

Ansvar for utsending av nyhetsbrev: Ingrid Bolstad Kunzendorf og Karoline Barbøl 

 
 

 


