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RETREAT I NIDAROS

September

Kjære dere!
Her kommer en liten salmestrofe på veg inn i høsten:
«Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse, met et Fadervår i pakt, skal du aldri
gyse.»
Det er høst og stjernehimmelen vil ganske sikkert lyse over oss igjen. Det håper jeg.
Og jeg håper vi går ut og ser på stjernene i høst. Det er så vakkert!
Stjernene ser vi best når det er mørkt. De er der nok ellers også, men da ser vi dem
ikke.
Kanskje det er slik med andre ting i livet også. Noe trer tydeligere fram i mørket.
Kanskje det er det vi kaller Guds spor eller Guds nærvær som trer tydeligere fram når
det er mørkt? Nærværet er der hele tiden, men lyset ser vi best når det er mørkt.
Kanskje du denne høsten skal få glede deg over Guds nærvær i høstmørket. Og i ditt
liv!
Vi inviterer deg til å bli med på noe av det som skjer i høst i retreatsammenheng i
Nidaros.
Vi informerer om: Ved elvebredden (stille dag), Bibelmeditasjon, Ignatsiansk
kveldsbønn og Økumenisk retrett.

Ved elvebredden

Vi inviterer til Stille dag to lørdager i høst. Her inviteres det til stillhet, tidebønn og
meditasjon over en bibeltekst.
Dato: 12.sept og 31.okt.
kl.11.00 - 15.00
Sted:
12.sept Ilen menighetshus. Ilevollen 15. Inngang på høyre side av huset.. Dette
pga. Konfirmasjoner, som måtte flyttes til høsten. NB dagen er tidligere annonsert til
5.sept., men er altså en uke senere!
31.Okt Ilen kirke. Ilen kirke vil være det faste stedet fremover.
Ta med bibel og noe å notere på. Dagen ledes av Hilde-Anette Løveskiold Grüner og
Hilde Rosenkrans.
Det blir formiddagsmat og vi har innarbeidet smittevern hensyn, slik at ingen kommer
i kontakt med hverandres mat.
Pris. kr. 100, Vipps eller kontant. Påmelding: Senest kl.12. fredag før
til halgruner@gmail.com / Tlf.948 46 011

Ignatsiansk kveldsbønn
Søndag 11.okt. kl.18 inviteres det til ignatsiansk kveldsbønn i Ilen kirke. Det inviteres
til ro og stillhet, musikk og tilbakeblikk på dagen. Leder: April Almaas Se gjerne et
eksempel på dette på facebooksiden til Retreat i Nidaros.
https://www.facebook.com/ama.prest/posts/1212272915775863

Bibelmeditasjon
I Strindheim kirke er det Bibelmeditasjon en søndag i måneden kl. 19-21.
Datoer for høsten 2020: 23.aug., 20.sept., 25.okt., 22.nov.
Sølvi Rise, diakon i Strindheim sier:
• Vi lytter til teksten, har tid til ettertanke, og får anledning til å dele våre tanker, om
vi ønsker det. Vi har ikke samtale om teksten, men lytter og undrer oss sammen.
• Malepensler, fargeblyanter og skisseblokk for den som på denne måten ønsker å
være kreativ.

Salig er tørsten

Til høsten er det planlagt en temalørdag med «Salig er tørsten» 21.nov. i
Erkebispegården. Nærmere program kommer, men hold av datoen.

Økumenisk retrett
Allerede nå inviterer vi til økumenisk retrett på Birgittaklosteret på Tiller i Trondheim.
Det blir: 11.-14.febr 2021.Sett av datoen, og meld deg gjerne på.
Tema: Lær meg å kjenne dine veier.
Se egen brosjyre. Vedlagt.
Retreater.no Gå gjerne inn på dette nettstedet og søk på andre retreater som kan
være aktuelle for deg.
Og gå også gjerne inn og lik vår facebook-side: Retreat i Nidaros
Til slutt vil jeg anbefale en ny bok som heter: Stillhetens gave. Personlige møter med
retreat. Den er skrevet av journalist Tor Kristiansen. Han er tilknyttet retreat i Bergen.
Boka er gitt ut på Efrem forlag. GOD HØST! Under stjernene!
Mvh Ingrid Bolstad Kunzendorf,
Sogneprest i Malvik
Tlf. 91345257
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