Hvor og hvornår?
Onsdag den 11. til søndag den 15. august
Vi kører fra Kirkens P-plads i Løsning onsdag morgen kl.
6.00, vi er hjemme igen søndag aften omkring. kl. 22.00.
Hytten vi skal bo i er primitiv, der er sparsomt med
varmt vand, der er tørkloset. Der kan dog produceres
lidt el ved hjælp af solceller. Der er gaskomfur og
gaskøleskab.
I de forholdsvise små soverum må vi ligge 2-3 personer.
Interesseret ? så læs også bagsiden J

Fjeldretræte – 2021
Så sker det! (igen) - det du har drømt om - at hive nogle dage ud
af kalenderen og tage ud i ødemarken med nogle mænd, for at
komme tættere på dig selv og nogle andre og Gud, ud under åben
himmel og med store fjeldvidder!
Location: Flot beliggende hytte i Rødalen, der er en del af
fjeldområdet Filefjeld, syd for Jotunheimen i Norge, 4-5 timers
kørsel fra færgehavnen i Langesund.

Fjeldretræte - indhold
Vi får tre hele dage på fjeldet. Med base i en hytte
vil vi hver dag pakke sækken, tage støvlerne på, gå
ud i på fjeldet og mærke livet.
Vi vil indramme dagene i bøn med periodisk
stilhed, og med indslag af tankevækkere om liv og
tro, og så den gode samtale, samt selvfølgelig den
gode humor og de gode historier.

Forudsætningerne for at være med: At du er i
rimelig form til timelange fjeldvandringer, og at du
har den store nysgerrighed på Gud og det der
udfordrer dig i dit eget og andres liv.

Tilmelding: Vi prioriterer at give plads til nye deltagere, så vi har
valgt nedenstående tilmeldings-procedure.
Nye deltagere, fra lokalområdet, tilmelder sig inden den 31.01.
2021, derefter kan tidligere deltagere tilmelde sig de overskydende
pladser. Sidste tilmeldingsfrist er den 2. april 2020.

Vi er forskellige som mennesker, og det er en
grundlæggende værdi på turen at respektere det,
men samtidig kan vi også lære af hinanden, dele
og berige hinanden, menneskeligt og åndeligt.

Tilmeld på: s.johan.nielsen@gmail.com eller mobil 22836963
Pris: 2850 kr. der inkluderer hytte, transport og forplejning
(dog er måltidet midt på onsdagen, enten en medbragt madpakke
eller selvbetalt besøg på grillbar) Deltagerantal: max. 10 pers
Arrangører: Sune Skarsholm og Søren Johan Nielsen.

