Lidt om
Sankt Joseph Søstrene og
Retrætecenteret
Retrætecentret drives af Sankt Joseph Søstrene,
et katolsk ordenssamfund, der er spredt over hele
verden. Det blev grundlagt i 1650, i Syd Frankrig,
af nogle fattige kvinder samt en jesuit, der hed
J.P. Médaille. Siden 1856 har der været Sankt
Joseph Søstre i Danmark.
Da vi har rødder i den ignatianske spiritualitet,
er retræterne, der tilbydes i vort center, hovedsageligt præget af den. Det er en meget åben og
frigørende retræteform. Den er meget bibel
orienteret og bygger på den overbevisning, at
Gud er tilstede i alle menneskelige erfaringer.
Gud længes efter at meddele sig til hver enkelt
af os på en personlig måde.

"Dit åsyn søger jeg Herre"

Sankt Joseph Søstrenes
Retrætecenter
Stella Matutina

Hvor afholdes retræterne?

Retræter
År 2020

I Sankt Joseph Søstrenes retrætecenter,
som ligger ved Øresund, 27 km nord fra
København. Der er 20 enkeltværelser de
fleste med bad, en spisestue med udsigt
over Øresund, en opholdsstue, samtaleværelser, en kirke og et andagtsrum, der
inviterer til bøn og stilhed. Ejendommen
har en stor have, der går ned til vandet.

Adresse:
Sankt Joseph Søstrenes Retrætecenter
Stella Matutina
Strandvejen 352
2980 Kokkedal
I en atmosfære af stilhed og bøn ønsker vi at give
dig mulighed for at lytte til Gud, svare på dine
dybeste længsler og komme i ægte kontakt med
dig selv, din næste og Gud.
Tilbuddet er for oprigtigt søgende kvinder og
mænd, uafhængig af kirkesamfund. Personer,
der ønsker at begynde, forny eller uddybe
deres forhold til Gud er hjertelig velkomne.

Hvad er en retræte?
Ordret retræte betyder "tilbagetog". En retræte, i
kristen sammenhæng, er en tid, hvor man
trækker sig tilbage fra hverdagens travlhed og
larm for at bruge tid til at lytte til Guds stemme.
Med dette for øje foregår retræterne i en
atmosfære af stilhed og bøn inspireret af
bibeltekster.

mobil: 21 492855
E-mail:
retraeter@csjdanmark.dk

"Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem
det er, som siger til dig: "Giv mig noget at
drikke!" så bad du ham, og han gav dig
levende vand. Det vand skal i dig blive
til et kildespring til evigt liv".
(Sml. Joh.4,10+14)

NB! Kørselsvejledning fra København:
Vær opmærksom på ny plan medio december

Regional tog mod Helsingør til Kokkedal Station, derfra
bus 383 mod Mikkelborg Park. Bussen kører 33 og 03. Stig
af ved stoppestedet Øverødvej/Lågegyden (ca. 10. min).
Derfra må man gå godt 10. min ned af Lågegyden ned til
Strandvejen. Gå til venstre og Stella Matutina ligger på vand
siden. Eller tag Regional tog mod Helsingør til Rungsted
Station. Tag bus 388 mod Helsingør. Bussen kører ad
Strandvejen og stopper lige foran Stella Matutina.
Stoppestedet hedder Strandhuset/ Lågegyden (ved ”Fruens
Vilje”). Fra Rungsted station ca. 7 min. Kører kun 1 gang i
timen: 34.
Med bil: Ad Strandvejen mod Helsingør til Mikkelborg.
Centeret ligger på højre hånd lige før Nivå bugt.

Sankt Joseph Søstrenes
Ordenssamfund

www.sanktjosephsoestrene.dk
I 2020
tilbydes følgende retræter
Individuelt vejledt retræter:
Den enkelte deltager vil dagligt have en samtale med
sin vejleder. (Efter datoerne kan I se hvem af os der er med
som vejleder – der kan forekomme forandringer).
Vejledningen tager sit udgangspunkt i de erfaringer og
relationer, den enkelte har med Gud.

Januar:
24. – 26.
Februar:
09. – 14.
28. - 01
Marts:
27. – 29.
April:
03. – 05.
22. - 26.
Maj:
15. – 17.
Juni/juli:
05. – 07.
20. aflyst
26. – 06.juli
Juli:
10. – 19.

weekend

GH, SH,

5 dage
weekend

ARa, ARie, GH, SH
ARa, GH, SH

meditative dans: AFLYST
weekend
kontemplation
weekend

AFLYST
AFLYST
AFLYST

AFLYST
weekend
25. års jubilæum for retrætecentret
10 dages Retræte

Weekend retræter starter med aftensmad kl. 18.00.
Kom gerne i løbet af dagen fra kl. 9. Den første
samtale finder sted kort tid efter ankomsten, og
stilheden begynder fra det øjeblik man kommer ind i
huset. Der er mulighed for at komme 1-2 dage før
weekend-retræterne - kontakt os for at høre
nærmere.
For 5 dages retræter: ankomst mellem 18.00 –
19.00. På retræternes sidste dag: afslutning ca. kl.
15.00 - herefter afrejse.
Kontemplativ retræte samt meditativ dans starter
fredag med ankomst kl. 16-17 og begge tilbud
slutter søndag kl. 15 med kaffe/te.
For 10 dages retræter: ankomst efter kl. 15.
Afrejse i løbet af formiddagen sidste dag.

Lederteam:
Sr. Angela Rammé (ARa)
Sr. Ansgaria Riemann (ARie)
Sr. Gisela Heitz (GH)
Sr. Marianne Bode (MB)
Sr. Susanne Hoyos (SH)
Derudover vil Annette Brønnum Nystrup
og Virve Tynnemark hjælpe når der er
brug for det.
Retrætepriser:
enkeltdøgn
weekend
5-dage
10 – dage (8 fulde dage)

700
1900
3600
5900

kr.
kr.
kr.
kr.

10 dages retræte
Betalingsbetingelser:

September:
11. – 13.
weekend
ARie, GH, MB, SH
25. – 27.
meditative dans: ARa
Oktober
07. – 11.
Kontemplation: ARa
23. – 25.
weekend: ARa, GH, MB, SH
November
01. – 06.
5 dage: ARie, GH, MB, SH
27. – 29.
weekend: ARa, GH, SH
December:
11. – 13.
weekend: ARa, GH, SH, MB

Ved modtagelsen af bekræftet tilmelding indbetales
depositum på 900 kr. for weekend, og 1700 kr. for
længere retræter til:
Girokonto/registrerings nummer: 4183 Konto
2785404
Ved betaling fra udlandet:
SWIFT-BIC:DABADKKK
IBAN:DK02 3000 0002 7854 04
Sørg for at indbetaler står for udgift i forbindelse
med bankoverførelse fra udlandet.
Tilmeldingen er først gældende fra vores
modtagelse af depositum. Depositum tilbage
betales ikke - kan dog efter aftale - i særlige tilfælde
overføres til en anden retræte.

Restbeløbet, som indbetales til ovennævnte girokonto,
skal være os i hænde senest 3 uger før retrætens
start.
Vi ønsker at holde priserne nede så alle har mulighed
for at deltage. Er der nogle der gerne vil støtte vores
retræte arbejde, er man velkomne til at indsætte dette
på vores Girokonto mærket med støttebidrag”.
(For økonomisk dårligt stillede kan der søges om
reduktion af deltagerprisen - ring og hør herom!)

--------------------------------Tilmelding
til retræte:
Undertegnede ønsker at deltage i retræten,
der afholdes:

_________________________2019
Deltagerpris på kr.:_____________
Navn:________________________
Telefon:_______________________
E-mail:____________@__________

Underskrift:____________________

______________________________

Tilmeldingen sendes til:
Sankt Joseph Søstrenes
Retrætecenter
Stella Matutina
Strandvejen 352
2980 Kokkedal

