Retræte omkring Christfulness d. 11.-13. marts 2016

Kl.19.30:

Christfulness: Kristus i dig / Vi er alle skabt i Guds billede

Program:
Fredag d. 11.3.
Kl. 16-18:

Ankomst og indkvartering

Kl. 18.00:

Aftensmad – let anretning

KL. 19.30:

Præsentation af deltagere
Præsentation af Christfulness
En lidende skabning og længslen efter en forløst jord og en
forsonet menneskehed
Retræten og den daglige bønsrytme
Completorium ( bøn ved dagens afslutning)

Kl. 22.00:

Samtale og dagens erfaringer

Lørdag d. 12.3.
Kl. 7.30:

Morgensang

Kl. 8.00:

Morgenmad

Kl. 9.00:

Formiddagssamling
Christfulness: De første skridt hen imod en forsonet
menneskehed / Kristus med mig og i mig

Kl.11.30: Tolvsang og introduktion til stilhed

Kl.22.00:

Completorium

Søndag d. 13.3.
Kl.7.30:

Morgensang

Kl.8.00:

Morgenmad

Kl.9.30:

Christfulness: Vi aner fuldendelsen / Samme i Kristus
Nadvergudstjeneste

Kl.12.00 Frokost
Praktiske oplysninger
Pris: 800 kr. – inkluderer retræten, mad og overnatning
Medbring sengelinned: Hvis du ønsker sengelinned er prisen 50 kr.
Retræten finder sted på

Vester Kringel
Kettrupvej 80, Grønhøj
9480 Løkken

Tilmelding sker til:

Kl.12.00: Frokost i stilhed.

Mail: Famottesen@hotmail.com; Tlf. 21670075 (Hugo) / 2256 2972
(Inger)

Eftermiddagen bruges individuelt i stilhed med studier, bøn og
meditation. Mulighed for vejledende samtale og forbøn

Der er begrænset pladser. Tilmelding sker derfor efter først-til-mølleprincippet.

Kl.17.00: Aftensang med meditation
Kl.18.00: Aftensmad

Guds Fred og alt godt til jer
Inger og Hugo G. Ottesen

Retræte omkring Christfulness d. 11. - 13. marts 2016
Ole Skjerbæk Madsen kommer til Vester Kringel

Retræte omkring Christfulness
Tema: Christfulness – på vej mod en
forsonet menneskehed.
11.-13. marts 2016

Hvad er Christfulness?
Christfulness handler om opmærksomt og ikke-dømmende nærvær i
verden og om rette menneskelige relationer på arbejdspladsen, i
familielivet og i fritiden.
Christfulness kan beskrives som at være fyldt eller mættet af Kristus,
omgivet og helt gennemtrængt af Kristus.
Christfulness henter sin inspiration fra Jesus Kristus i hans relation til
mennesker og til Gud, sin himmelske Far.

Hvad kan Christfulness betyde i din hverdag?
Christfulness giver dig en daglig bønspraksis, hvor du genfinder en indre ro
i visheden om Guds kærlighed. Derved reduceres stress i din hverdag.
Christfulness giver dig et andet perspektiv på de udfordringer, du møder,
og på dine relationer.
Christfulness hjælper dig til at finde dit værd - ikke i dine præstationer,
men i din persons center – dér, hvor du ved dig elsket af Gud.

Vester Kringel

www.christfulness.dk

Kettrupvej 80, Grønhøj
9480 Løkken

