
RETRÆTEKURSUS FOR PRÆSTER 

VÆR ALTID GLADE 

”På sporet af glæden som fænomen og erfaring”  

Mandag den 13. januar til onsdag den 15. januar 2020 på Refugium Smidstrup Strand. 

Dette retrætekursus ved årets begyndelse er et tilbud til Helsingør Stifts præster om tilbagetrækning og 

fordybelse, efter en travl tid.  

Glæden spiller en afgørende rolle i den kristne tradition. Den er forbundet med Guds skabende handling i 

mennesket. Vi tager på dette retrætekursus afsæt i en basal sondring mellem to aspekter: på den ene side 

den daglige glæde, som kommer og går. Og på den anden side en dybereliggende glædestoning, som er til 

stede uanset, hvad der sker. Vi kan med andre ord skelne mellem glæde som en almenmenneskelig følelse, 

og glæde som en kvalitet af Ånd.  

Med afsæt i indre praksis med hjertets opmærksomhed, vil vi fordybe forståelsen af glædens fænomen. Vi 

vil i fællesskab undersøge en bred vifte af glædesnuancer, for mere bevidst og autentisk at kunne bringe 

dem ind i gudstjenesten.  

Der er tale om et retrætekursus. Det vil sige et forløb af dage i stilhed, undervisning og fælles refleksion 

samt meditation og øvelser. 

 

Retrætedelen: Giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse. 

Kursusdelen: Åbner for læring og gensidig refleksion, og giver konkret inspiration til tilrettelæggelse af en 

retrætedag samt til brug af temaet i gudstjenester, undervisning mm. 

Tid: Mandag den 13. januar kl. 9.30 – onsdag den 15. januar kl. ca. 14. 

Sted: Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, 3250 Gilleleje. 

Pris: 3200 kr. som kan søges dækket af kirkekassen. 

Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri og tjenstlig kørsel gennem stiftet. 

Arrangør: Helsingør Stift v. sognepræst Betina Bolvig og sognepræst Bettina Niemann Krarup uddannede 

retræteledere/åndelig vejledere fra FUV samt uddannelsesleder på FUV Peter Ruge. 

Tilmelding: Betina Bolvig BBF@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216-4069030432 

(Helsingør Stift) senest den 10. oktober 2019. Husk at anføre eget navn, sogn og kursets navn.  

Yderligere oplysninger: Betina Bolvig tlf. 5185 8808 – Bettina Krarup tlf. 2022 1968  
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