Retreat for tenkere/grublere

Retreat betyr «tilbaketrekning». For oss betyr det også å knytte seg til en gammel
kristen tradisjon. Jesus sa: Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt!
Siden da har mange fulgt denne ledetråden og søkt seg til øde steder og stillhet, i ørkener,
fjell, skoger, og ved hav.
I stillheten merker man ting man ellers ikke merker, ser ting man ellers bare skimter,
hører ting man ellers bare aner.
Retreat er å lytte til en stillferdig Gud. (Les mer om retreat og stillhet på nettsidene
våre)
Tenkeren er en som har kjærlighet til sannheten. Og ordet «filosofi» betyr som kjent
«kjærlighet til visdom».
Ergo, hvis Gud, som Skriften sier, er Sannheten, og Visdommen, så er tenking og
filosofi egentlig kjærlighet til Gud. Tenking er da en slags tilbedelse. Å tenke er å be.
Med våre egne tankesteg sliter vi oss opp fra der vi er i forvirringens mørke, mot en
annen tanke, i undringens lys.
Tenkeren kan være lærd eller ulærd, smart eller usmart; det som gjør oss til tenkere
er at det er våre tanker, ærlig og redelig tenkt av oss selv, i kjærlighet til sannheten.
«Retreat for tenkere» er tilrettelagt for at vi hver for oss, men kanskje også i
fellesskap, kan ta små steg mot sannheten, hva den enn er, hvor den enn er, akkurat på
dette tidspunktet.

Deltakerne på retreaten kan gjerne ta med et tankeprosjekt; noe som forvirrer, eller
forundrer. Hvis man ikke har noe sånt, så finner man det på Sandøya.
Siden tenking også er hardt arbeid så trengs også litt hvile fra tenkingen. Programmet
vil derfor ha litt andre elementer enn bare tid til tenking.
Det stilles ingen krav til utdannelse, alder eller intelligens, eller generell erfaring med
tanker; retreaten er ikke et seminar eller en konferanse.
I starten av retreaten blir det sagt litt om tenkning, og gitt et forslag til metode. Det
blir mulig å dele/lufte tanker med sine medtenkere, men det er også helt greit å la være.
Sandøya er en klippeøy langt ute i havet, veldig langt mot nord. Der har vi laget til
«et lite kloster for vanlige mennesker»; Sandøya retreatsted.

PRAKTISK INFO
Tidspunkt:
4.-6. november 2022.
Oppmøte Belvik fergekai fredag 17.00 (avgang 17.10), tilbake samme sted søndag ca. 20.00
Pris pr person:
Dette er standardpriser. Det er mulig å prute.
Enkeltrom: Kr 2000,- (inkluderer kost, losji, vertskap)
Dobbeltrom: Kr 1500,- (inkluderer kost, losji, vertskap)
Halvrestaurert enkeltrom: Kr 1500,- (inkluderer kost, losji, vertskap)
Pris ferge: Kr 110,- hver vei (pr. 2022)
Retreatstedet er under restaurering, oppussing og oppbygning. Vi har derfor bare noen få
soverom/plasser. Alle sengene har gode madrasser, dyner og puter. Vi disponerer ett bad
sammen, i tillegg til ett toalett, så eventuell dusjing må skje etter frokost. Det gamle huset er
lytt, så ta gjerne med «sov-i-ro» om det trengs.
Ta med: Sengetøy, håndklær, toalettsaker, turklær og sko, inneklær og innesko, mat til
fergetur, mobil i flymodus/avslått, hodelykt.
Mat: Alle måltider serveres.
Info om stedet: Les gjerne mer om Sandøya retreatsted på: https://sandoyaretreat.org/

Påmelding og info: Send påmelding og/eller spørsmål til: oysteindg@gmail.com
Skriv i påmelding hvilke sovealternativ som er aktuelt for deg, og om du har spesielle
diettbehov. Når helgen nærmer seg kommer det litt ekstra info, og du får vite hvor du skal
sove.
Tips gjerne andre om retreaten.
Med forbehold om endringer/avlysning/utsettelse pga sykdom eller været.

