
Aa-Retræten 
Et åndehul i hverdagen 

 

Stilleretræte med fokus på ”Menneske først”. 

Fredag d. 27. marts  – søndag d. 29. marts 2020 
 

Længes du efter ro i hoved og hjerte? Savner du balance mellem det, du gerne vil gøre, og den, du gerne vil være? 

Så giv dig selv et par dage i stilhed med andre, hvor du får mulighed for at lytte - virkelig lytte - både indad og udad. 
  
Vi vil på denne retræte lade os inspirere af Grundtvigs tanke om mennesket som ”Et guddommeligt eksperiment 

mellem støv og ånd”. At lytte i stilhed er en (h)åndsrækning til, at eksperimentet skal lykkes. 
 
Programmet er sammensat som en slags sjælelig massage, hvor gåture, hjertebøn og andet guider hjertet tilbage til 

sin naturlige hjemlighedsfølelse i livet. Målet er at blive det, man allerede er - menneske først. 
 
Smuk natur, frisk luft og sund og lækker mad vil støtte dig i din proces undervejs. 
 
Glæd dig til en stille weekend med god og helende tid. 

 

 

 

 

Første  dag 

Fra kl. 17.00: Ankomst. Indlogering. Te/kaffe   

18.00 - 19.00: Velkomst og aftensmad 

19.15 - 20.30: Introduktion og indføring i stilheden 
 

 

 

Anden dag 

7.30: Morgenmeditation / bevægelse 

8.30: Morgenmad 

9.30: Gåtur (Krop og stilhed) 

12.00: Frokost 

15.00: Samling (Skygge og stilhed) 

18.00: Aftensmad 

19.15: Samling (Ånd og stilhed) 
 

 

Program: 

Tredje dag 

7.30: Morgenmeditation / bevægelse 

8.30: Morgenmad 

9.30: Samling (Meditativ musik) 

10.30: Ud af stilheden 

11.00: Afrunding og evaluering 

12.00: Frokost 

13.00 - ca. 14.30: Pakke, afsked og vi ses …. 
næste gang.  :-) 

Vi tilstræber en god, simpel og sund kost. 

En tidligere retrætedeltager beskrev maden således: 

”Fantastisk - understøtter processen. Velsmagende, 

indbydende for alle sanser.” 

Se nedenunder for flere kommentarer. 



 

Aa-Retræten - praktisk info m.m. 

 

 

Om stilhedens indre arbejde: Mennesker er forskellige, og det er forskelligt, hvad vi møder i stilheden. Nogle vil 

blot få en tiltrængt pause med masser af ro. Andre vil i stilheden møde gamle frygts-mønstre, som søger forløsning. 

Atter andre vil få dybe tanker og indsigter. Fælles er, at vi møder det, som vi har brug for at møde. Frugter falder, når 

de er modne, ikke før. Stilheden varer fra første dag kl. 20.30 til tredje dag kl. 11.00. Det anbefales, at man ikke  

bruger mobiltelefon og lign. i den periode. Giv familie og venner besked om, at du også er i digital stilhed.  

Time out: Hvis man under stilheden får brug for en fortrolig samtale, er det muligt at få en stilheds-timeout. Man 

henvender sig blot til Lars eller Mette. De andre retrætedeltageres stilhed må ikke forstyrres.  

Hjælpende hænder: I løbet af retræten vil deltagerne have en enkelt opgave at varetage. Det kan være at dække 

bord, snitte grøntsager, lave kaffe, feje i spisestuen eller lign. Opgaverne fordeles inden stilheden, og arbejdet fore-

går naturligvis i stilhed. Formålet er både at få løst en praktisk opgave og at understøtte hjertets åbning.  

Kursussted: ”Aa Strand - Kursus og Retræte” har adresse på Å Strandvej 75, 5631 Ebberup. Huset ligger meget roligt 

ved Lillebælt ud til en stor fredet strandeng. Der er 10 soveværelser - 4 dobbelte, 6 enkelte - stort køkken, spisesal og 

en stor samlingssal. Plads til individ og fællesskab, himmel og jord. Se mere her: www.aastrand.dk. 

Medbring: Sengetøj (der er dyne og hovedpude; medbring dog gerne egne), skrive- eller malegrej, tøj m.m. til  

personlig brug, herunder vandresko og passende overtøj. Bøger, strikketøj og andre ”time-killers” anbefales ikke.   

Tilmelding:  Skriv navn, adresse, telefonnummer og særlige forhold i en mail til Lars Højland—lah@km.dk. Særlige 

forhold kan f.eks. være, at man er vegetar, glutenallergiker eller andet. 

Pris: En retræte koster 1200 kr. pr. pers. på dobbeltværelse og 1600 kr. pr. pers. på enkeltværelse - alt inklusive. 

Betaling sker som MobilePay til Mette på 2671 1368 . Husk at skrive navn og retrætedatoer i meddelelsesrubrikken. 

Betalingsfrist: Om muligt 4 uger inden retræten.  

Retræteledere:                                                                                                                                                                                         

Lars Højland: Sognepræst, lærer, terapeut.                

Mette Højland: Højskolelærer og coach. 

Kontakt: Har du stadig spørgsmål, kan du kontakte Mette på 26711368 /mette@nordfyns.nu eller Lars på 

42340727 / lah@km.dk. 

 

Det er i stilheden, det sker … 

http://www.aastrand.dk


 

Aa-Retræten 

Kommentarer fra tidligere deltagere. 

 

1) Hvad synes du om stedet? 

”Dejligt sted - midt i naturen.” 

2) Hvad synes du om programmet? 

”Godt afstemt program - det gav plads både til stilhedens eget arbejde og til at give stilheden noget at arbejde 

med.” 

3) Maden? 

”Fantastisk - understøtter processen. Velsmagende, indbydende for alle sanser.” 

4) Informationsniveauet inden retræten? 

”Jeg synes, der har været en god information. Fint med opfordringen til at kontakte jer, hvis der var flere          

spørgsmål.” 

5) Hvad er din samlede oplevelse af retræten? 

”Det er bestemt ikke sidste gang, jeg er med på en retræte. Jeg kunne sagtens have brugt flere dage i stilhed, da det 

for mig tog lang tid at komme ind i den. Jeg har følt mig velkommen og kræset om og har følt mig utrolig godt tilpas 

under opholdet.” 

 

 


