Nyhetsbrev nr. 4/2019 – Retreat i Nidaros

Kjære venner!
Ja, kan jeg kalle dere venner? Noen som får dette nyhetsbrevet, kjenner jeg ikke i det hele tatt, andre omgås jeg
jevnlig. Hva er en venn?
I våre dager brukes vennebegrepet i mange sammenhenger, ofte helt løsrevet fra hvilken konkret forbindelse
menneskene har til hverandre. Det mest kjente er vel Facebook-venner, som er kroneksemplet på hvordan man kan
løsrive ordet fra dets opprinnelige mening.
På Jesu tid var vennebegrepet fylt av mye innhold. Venner var villige til å gå i døden for hverandre, og vennskap ble i
mange sammenhenger sett på som like viktig som ekteskap.
Når Jesus kaller oss venner, så viser han det i praksis. Han var villig til å gi hele sitt liv for oss. Hans budskap var at vi
skulle være villige til å se hverandre som Guds medarbeidere og Guds venner som vi bærer og løfter frem.
Den ene dagen er det jeg som tar i et tak, den andre dagen er det noen andre. Vi er en del av et fellesskap hvor alle er
like viktige og hvor det er plass til alle. Guds fellesskap.
Det er nødvendig å minne oss på hva vennskap kan utrette, i våre dager hvor vi møter terror, og mer og mer frykt
preger vårt liv. La oss derfor være venner og møte hverandre som venner!
Jeg vil minne om hva vi har av samlinger i høst og starten på vinteren, slik at dere har mulig til å sette dem av i
kalenderen.
Stille dag - Ved elvebredden:
28. sept kl.11.00-15.00 Nidaros Pilegrimsgård
2. nov kl. 11.00-15.00 NB! Sted: llen kirke - Pga ombygning i pilegrimsgården ha vi opprettet et samarbeid med Ilen
menighet og får bruke både kirkerom og sokkelen nede.
Kr. 100 kontant betaling eller Vipps.
Ta med Bibel og noe å skrive på og med. Enkel lunsj servering. Gi beskjed om allergier.
Retreat i samarbeid med Lia Gård.
Spesielt for prester og andre kirkelige ansatte. Åpen for andre, hvis plass.
20- 24. januar 2020. Søk støtte gjennom prost, eller annen arbeidsgiver. Se: https://www.liagard.no/program/retreatfor-prester-i-nidaros-bispedmme
Økumenisk retrett - Birgittaklosteret
6.-9. februar, mulighet til å komme først 7. februar.
Retrett i samarbeid med Birgittaklosteret på Tiller i Trondheim. Se vedlegg.
Jeg håper dere finner tid og rom til å delta på én eller samlinger.

Med hilsen
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner

