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- ENHET I KRISTUS -

Velsignet godt nytt år!
Godt nytt år
ønskes dere alle
fra oss på Solåsen
pilegrimsgård! Vi
ser i takknemlighet
tilbake på året
2018 over alle
gode møter med
besøkende og
retreatgjester. Vi er
også takknemlige
for alle gode
støttespillere
i husfolk,
styremedlemmer, forbedere og
givere!
I 2018 kunne vi glede oss over
20 årsjubileum for Solåsen
pilegrimsgård. I 20 år har Gud holdt
sin hånd over arbeidet her og vi
ser med forventning på hva Han vil
gjøre i 2019. I følge Peterstiftelsens
vedtekter og visjon skal vi arbeide
for enhet og vi skal gå i dyden; både
teologisk og spirituelt. Vi ønsker å
løfte frem enheten mellom personlig
erfaring med bønn og Guds nærvær
og samtidig holde fast på en klassisk
apostolisk/ luthersk tro. Dette er
vi overbevist om at vil føre til mer
enhet i Guds folk.
RETREATER. Vi gleder oss over alle
som ønsker å gjennomføre Ignatius
«åndelige øvelser» her på Solåsen.
Etter at vi har gjennomført dette to

ganger, har vi siden
2018 begynt å dele
den 30-dagers
retreaten opp
i tre deler á 10
dager. Dermed
er den mulig å
gjennomføre
for flere. Den
danske presten
og retreatlederen
Inge Merete Gross
er blitt en trofast
medarbeider
til dette arbeidet. Hun blir også
med å gjennomføre retreatskolen
i mai. Da er temaet «å skjelne
ånder». Dette inngår fra 2019 av
i et utdanningsløp som vi legger
opp for åndelige veiledere. I tillegg
til ignatianske retreater ønsker vi
å tilby kontemplative retreater.
I kristen spiritualitet står ordet
«kontemplasjon» for den stille, ordog bildeløse bønn. Kontemplasjon
er en gave som kan komme som en
frukt av den meditative bønnen over
og med Guds ord. Vi går denne veien
med Jesus- eller hjertebønnen. Vi
tilbyr ignatiansk veiledning på nesten
alle retreatene. Det er også mulig å
få veiledning utenom retreatene.
Tidsskriftet OVER ALT for åndelig
veiledning og kristen spiritualitet blir
30 år. Edin Løvås var initiativtaker
for det. Han så behovet for å ha

et tidsskrift som går i dybden
på tema som er sentrale for
retreatbevegelsen. 30- årsjubileet blir
feiret i 2019 med en dobbeltutgave
for 2018/19.
UNGE SØKER RETREAT
Ettersom vi stadig får flere
henvendelse fra unge, prioriterer vi
dem. For femte gang hadde vi retreat
på Bibelskolen i Grimstad sammen
med 23 deltakere og 7 veiledere som
også fikk supervisjon. Vi begynte året
2018 med retreater for studenter fra
Fjellhaug og unge voksne forbedere
fra Filadelfia, og avsluttet i desember
med retreatdager for en «Ungdom
i Oppdrag- base» i Ålesund. Også
2019 vil preges av tre retreater for
bibelskoleelever. Vi vil satse på å

støtte unge som vurderer å gå inn i
kirkelige tjeneste. Mer om det lengre
bak i pilegrimsbrevet.
GRUPPER ELLER ENKELTPERSONER
Ønsker dere å komme som en gruppe
til retreat? En del av våre retreater er
«lukkede» for grupper som kommer.
Noen ønsker å komme alene for å
være i bønn og stillhet. Ta kontakt for
å avtale tid og form.
HUSFOLK OG DUGNAD
Våren 2019 er Gita Kent på studier
i Mellom-Amerika. Vi har derfor et
større behov for husfolk som kan
lage frokost og middag for våre
gjester. Har du mulighet til å være
med å gjøre en innsats? Vi trenger
også noen som kan hjelpe til å male
hovedhuset. Ta gjerne kontakt.
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Her kan du
betale med
Vipps

Renovere kapellet. Vinduet er knust og murveggene må pusses: kr 50 000,- (evt.
dugnad??)
Male Hovedhuset: kr 60 000,- evt. dugnadsinnsats.

Studentsatsningen «Fø mine lam» for å rekruttere og følge opp unge som tenker å
gå inn i kirkelig tjeneste: kr 90 000,30 Salmebøker: kr 6000,-

-
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Takk til dere som har støttet retreatarbeidet på Solåsen pilegrimsgård med bønn og gaver!
Uten deres støtte klarer vi ikke å tilby retreater. En del av driften må baseres på gaver og
frivillige husfolk. For det nye året trenger vi blant annet:

Takk for gaver, forbønn og frivillige husfolk!

Rekruttering og oppfølging av kirkelige studenter
– et supplerende dannelsesprogram
Vi har arbeidet mye i 2018 med å
få til et samarbeid for å rekruttere
flere studenter som kan gå inn i
tjeneste i kirke og organisasjoner.
Vi leser stadig om at det kommer
til å bli en krise i Den norske kirke
(Dnk) og at det er vanskelig å få nok
ansatte nå når store kull kommer til
å bli pensjonerte. Det er en felles
utfordring for hele kirken å be om og
å utfordre unge. Mange vegrer seg
for å gjøre noe med dette fordi man
kjenner på et mismot over retningen
Dnk har tatt de senere årene. Vi er
derimot av den overbevisning at vi
kan og må rekruttere unge, men da
må vi også sørge for at de blir fulgt
opp gjennom studietiden. Derfor
setter vi i gang med både retreat for
unge som er i en valgprosess og et
oppfølgingsprogram for dem som
studerer teologi, kateketikk, diakoni,
trosopplæring o.l. Innholdet i dette
oppfølgingsprogrammet vil både
være retreat og åndelig veiledning
for å styrke gudsrelasjonen, og det
vil bli faglig undervisning for å hjelpe
studentene til å bedømme rett i møte
med forskjellige teologiske profiler
de møter på studiesteder. Vi gleder
oss over at NKSS, Acta, NLM ung,
Israelsmisjonen/ Return to sender,
Johanneskretsen, Frimodig kirke og
Oase er med på dette samarbeidet.
Samarbeidet har vi kalt «Fø mine
lam». I det ligger dobbeltheten i at

enhver disippel både trenger føde
selv for egen tro, og samtidig skal gi
mat videre til andre. Peterstiftelsens
kall er å arbeide for fremme enhet.
Ved å være en pådriver for dette
prosjektet, håper vi at enheten vil
styrkes ved at Dnk kirke får mange
unge som holder fast på en klassisk
luthersk og apostolisk tro. Vær med
å be for flere arbeidere og tenk etter
om det er noen du skal utfordre!
SOLÅSEN EIENDOM OG VISJONENen gammel drøm fikk nytt håp
I 20 år har vi gjort flere forsøk å
utvikle vår vakre tomt i tråd med
Peterstiftelsens holistiske, grønne
visjon. Men det har ikke latt seg
gjennomføre. Nå er noe nytt på gang.
Vi har investert mye arbeid sammen
med en utbygger om å utvikle
eiendommen og en arkitekt har
begynt å tegne.

Det er vårt håp og bønn at det i 2019
åpnes for et godt samarbeid med
kommunen og at en meget grønn
utbygging av den nordre delen av vår
eiendom kan styrke økonomien til
stiftelsen og muliggjøre mer husrom
for fastboende husfolk.
SKAPERVERKETPILEGRIMSVANDRINGER
Vi lever i Guds skaperverk og er
delaktig i dets nød. Vårt ønske er å
bevare og utvikle vårt sted åndelig
og grønt som et mikrokosmos for og
i Guds store kosmos. Dette fremmer
vi også gjennom pilegrimsvandringer.
I september 2018 hadde vi for første
gang en ny form for vandring som
prøver å forene den indre med den

ytre pilegrimsreisen. Vi ønsker at
dette kan styrke et håp som våre
barn og barnebarn ikke mister, selv
om vi må gjennom katastrofer. En
ny pilegrimsvandring -ved siden av
den årlige med kirken i Vestby i maisettes opp 12. september.

Returadresse:
Peterstiftelsen
Falkeveien 19
1555 Son

Program Solåsen pilegrimsgård 2019
1.–3.2
Ignatiansk retreat/ BiG alumni
15.–17.2 Rekrutteringssamling for teologi- og trosformidling- studenter
25.2
Faste- og bønne dag
10.–21.3 30- dagers retreat (del 1, 2 eller 3)
5.-7.4
Retreat for studenter (teologi/trosformidlere).
28.4–1.5 Presteretreat for Johanneskretsen
5.5
Pilegrimsvandring fra Solåsen til Vestby. Kl. 09.00
6.5
Faste- og bønne dag
22.–26.5 Retreatskole. Tema: Å skjelne ånder
7.–10.6
Pinseretreat
17.6
Faste- og bønne dag
21.–23.6 Retreat: Jesusbønn - på vei mot kontemplasjon
30.6
Økumenisk gudstjeneste kl. 11.00
13.–24.8     30-dagers retreat (del 1,2 eller 3)
6.–7.9
Tidebønnseminar ved Henrik Ødegård og Øystein Thelle
12.9
Pilegrimsvandring. Fra kl. 17.30
20.–22.9 Retreat for studenter (teologi/trosformidlere).
4.–6.10
Kurs om Hospice og medvandring for dødende med
Dr. Klaus Hillringhaus
27.–30.10 Presteretreat
6.–8.12
Retreat: Jesusbønn - på vei mot kontemplasjon.
I tillegg kommer retreater for grupper, bibelskoler samt faste- og bønnedøgn til
høsten. Se oppdatert liste og påmelding på www.peterstiftelsen.no.
Endringer kan komme.

Mer informasjon på www.peterstiftelsen.no

Tlf. 474 83 032, post@peterstiftelsen.no,  
Gi tilbakemelding dersom du vil ha Pilegrimsbrevet på e-post eller ikke vil motta det mer.

