RETRÆTEDAG PÅ LÆSØ

Læsø Kirker

Retrætedag 2019 :
Labyrint og livsvej
Lørdag 13. april
kl.10:00 – 17:00
og søndag 14. april
kl. 8:30 – 12:30
Labyrinten er et ældgammelt symbol for mennesket på sin livsvej.
Den er et såkaldt arketypisk symbol, som er blevet brugt i mere end 6000 år verden rundt. Meget
tidligt i kristendommens historie fandt den sin indgang i kirken og er også den dag i dag til gavn
og glæde for mange mennesker både som sjov leg og som en metode til fordybelse, til selverkendelse og til at få vejledning af Gud til livet.
Vi vil på retrætelørdagen bruge labyrinten og give mulighed for den enkelte til at afprøve om dette symbol
duer for én. Retrætedagen vil indeholde både undervisning, tid til stilhed, tid til udveksling og selvfølgelig
god tid til meditativ labyrintgang. Labyrint-dag ledes
af Lisa Bremer, der er uddannet retræteleder, åndelig
vejleder, sognepræst og kunstner. Lisa har beskæftiget sig med labyrintsymbolet i mere end 10 år.
Vi mødes lørdag i Østerby kirke kl. 10.00 til rolig
ankomst med en kop kaffe,the og frugt. Undervejs
holder vi frokost med det, vi hver især bedst kan lide,
så husk at tage en madpakke med! Retrætelørdagen
slutter kl. 17, og vi mødes igen søndag morgen kl.
8.30 i Byrum sognehus - Kirkensgaard, hvor vi
bereder os til gudstjenesten med bl.a. meditativ
bibellæsning af søndagens tekst. Derefter del-tager vi
i gudstjenesten. Vi afslutter denne retræte med
opsamling og kaffe efter gudstjenesten og slutter
senest kl. 12.30.
Deltagelse: Retræten gennemføres med min. 4 og
max. 20 deltagere, alle er vel-kommen efter først til
mølle princippet. Det er gratis at deltage. Har du
spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til
Lisa Bremer per mail: lib@km.dk.
Tilmelding: senest onsdag 10. april til
Grethe Nyeng Havnhøj på telefon: 24 97 64 34
eller e-mail: gnh@laesoekirker.dk

