
Nytåret 2017      

  

Kære Retræte – venner! 

  

Jeg ønsker Jer alle et rigtig godt og velsignet Nyt År! 

  

I det nye år afholder jeg retræter i faste-tiden, sommer-tiden og advents-tiden, se 
nærmere i vedhæftede mappe. 

  

Alle retræterne afholdes på Ådalen Retrætested, Fussingø ved Randers. 

  

Tilmelding og yderligere oplysninger sker til undertegnede på: 

anne-mariedd@hotmail.com 

eller 

30 28 83 70 

  

  

De bedste hilsner 

Anne-Marie Damsgaard Ditlev 

Retræteleder og præst 

 



RETRÆTE I FASTETIDEN 

 

 

 

Tema: Fastetid – vi går mod lysere tider på alle planer! 

Fastetiden kan være en kærkommen mulighed til at prioritere det væsentlige og 

frasortere det uvæsentlige i vort liv. Det er en tid, hvor vi på alle planer har godt af 

at vende os mod lyset og mærke at vi at vi er en del af Guds skaberværk. 

I retrætens meditative stilhed mærker vi, at vi er som løgene i jorden, der nu med 

kraft bryder op gennem jordens mørke og vil gro og vil blomstre. 

 

Fredag den 24. marts kl. 17 til søndag den 26. marts kl. 14 

på retrætestedet ”Ådalen” ved Fussingø, Randers 

Pris for deltagelse:  1400 kr. 

 



SOMMER – RETRÆTE 

 

 

 

 

Tema: Sommeren er frodighed, udfoldelse af livet på alle måder. 

Vi skal nyde sommeren i Ådalens fantastiske omgivelser og nærende omsorg. 

Med udgangspunkt i ”Glædens bog. Fang lykken i en turbulent verden” med Dalai 

Lama og Desmond Tutu lader vi to af vor tids mest inspirerende åndelige ledere 

sende deres lys og solskin ind over vore liv og vore retrætedage. 

 

Mandag  den 12. juni kl. 11 til torsdag den 15. juni kl. 14 ( 4 dage ) 

på retrætestedet ”Ådalen” ved Fussingø, Randers 

Pris for deltagelse: 2100 kr. 

 

 



ADVENTS - RETRÆTE 

 

  

Tema: Fordybelse – Forventning – Fødsel – Stilhed – Hjertevarme 

Adventstiden er pragtfuld, - og kan være stressende. Aldrig er mørket smukkere end 

i advents –  og juletiden herhjemme, -fordi forventningen om Jesu fødsel tænder lys 

overalt. Vi vil fordybe os i decembers mulm og mørke og i lysets fødsel - i vore 

hjerter. Helt konkret og symbolsk. 

Lad os nære vore sjæle og vore sanser i retrætens fredfyldte ro. 

 

Mandag den 4. dec. kl. 11 – Onsdag den 6. dec. kl. 16 

på retrætestedet ”Ådalen” ved Fussingø, Randers 

Pris for deltagelse: 1400 kr. 


