Sostrup Slot & Kloster

AT FINDE GUD OG AT LADE SIG FINDE
Økumenisk retræte 10.-13. juli 2019

SOSTRUP SLOT & KLOSTER
Maria Hjerte Engen 1 – Gjerrild – 8500 Grenaa - Tlf. 8844 1200 – info@sostrup.org - www.sostrup.org

At finde Gud og at lade sig finde
Kan man i 2019 tro på, at man er elsket af Gud?
Man kan leve med sin tro på umådeligt mange måder. Hvordan
kan man gøre det i dag? Kan man virkelig tro på, at man er
elsket?
På retræten gør vi klosterrytmen med dens fælles tidebøn i
klosterkirken til vort fælles åndedræt og afprøver andre
elementer fra kristendommens rige tradition af forskellige
former for bøn. Vi samles til oplæg ved retrætelederne og
reflekterer derefter hver for sig.
For at give mulighed for egen fordybelse, afholdes det meste
af retræten i stilhed. Retrætelederne vil stå til rådighed for
personlig samtale og vejledning.
At retræten er økumenisk betyder, at den arrangeres af personer med rod i forskellige kristne kirkesamfund, og at disses
baggrund og traditioner er inddraget i programmet.
Retræteledere:
Charlotte Rørth, journalist, forfatter senest til "Gud, du er jo lige
her - Sådan lever jeg med min tro".
Helene Hägglund, teolog, lærer, tidligere nonne i Maria Hjerte
Kloster, forfatter til "Nonne tur/retur".
Daniel Nørgaard, sognepræst, Skt. Ansgars katolske domkirke.

Ankomst: Onsdag 10/7 kl. 11-12.30. Frokost kl. 13.
Afrejse: Lørdag 13/7 kl. 14.
Tilmelding: info@sostrup.org
Sidste frist for tilmelding 30/6 2019.
Husk at meddele allergier, ønsker om vegetarmad o.l.
Sostrup Slot blev bygget 1599-1606 og har tilhørt forskellige
adelsslægter. I 1960 blev det erhvervet af katolske nonner fra
Cistercienserordenen som boede på stedet indtil 2013. De
byggede en helt ny klosterbygning efter klassisk forbillede i
1992.
Deltagerne på retræten kan enten bo i klostercellerne eller i
værelser i lejlighederne i avlsbygningen fra 1700-tallet.
Måltiderne bliver indtaget på selve slottet.

Pris pr. person:
o

Enkeltværelse (Klostercelle) på Kloster

Kr. 4.395,00

o

Enkeltværelse (Lejlighed med 2 personer) delt bad/toilet

Kr. 3.345,00

o

Lejlighed for sig selv

Kr. 4.845,00

