
Det handler om 
Jesus

Stilhed 
 i Guds nærvær

»Lad os tage hen til et øde sted, hvor vi kan være alene«

Markusevangeliet 6:31

Åndelig medvandring - Åndeligt venskab!

Lørdag d. 30. marts
kl 9:00-17:00

Vesterkirken, Stenum

Medvirkende

Gunni Bjørsted er præst i Osted Frikirke. 
En frikirke, som er en del af  Det Danske Missionsforbund.  
Han er forfatter til flere bøger, retræteleder, mentor og  
erfaren åndelig medvandrer. 

Claus Olsen Søndergaard er forfatter, foredragsholder. 
Han er optaget af  åndelig medvandring og livet med Jesus. 
Medstifter af  ”Stilhed i Guds Nærvær” og
#VandreRetræte

Henrik Gjerlev er involveret i åndelig medvandring, vejled-
ning og mentorskab med Jesus i Centrum. 
Han er medstifter af  ”Stilhed i Guds Nærvær”.

Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 24. marts.



 Praktisk information
       Hvor: 
       Dagen foregår i Vesterkirken, Nattergalevej 7, Stenum, 9700 Brønderslev. 

       Hvordan: 
       Tilmelding sker ved at sende en sms eller mail til Henrik Gjerlev på telefonnummer 
       4244 1153 eller mailadresse hg@gjerlev.one senest den 24. marts. 

       Pris: 
       Hele dagen inklusive forplejning er 150 kr. Beløbet indbetales ved tilmelding via 
       Mobile Pay til 4244 1153 eller kontant. 

       Arrangør:
       Dagen arrangeres af  ”Stilhed i Guds Nærvær”.  
       Tag gerne tøj til ca. en ½ time i det fri, hvor Claus introducerer os til åndelig 
       medvandring i praksis. 

 Hvad kan du forvente?
I løbet af  dagen vil der udover god undervisning, være tid til hygge-
ligt samvær, fordybelse, ligesom der vil være tid til refleksion. 
Et vigtigt formål med inspirationsdagen er, at vi tuner ind på Jesus i 
medgang og modgang.  

”Elsket nok til at tale sandt”, er hovedfokus på vores dag om  
åndelig medvandring og åndeligt venskab. Emnet er hentet fra Gunni 
Bjørsteds bog af  samme navn. 

Gunni Bjørsted vil bidrage med sin erfaring i vandringen med Jesus. 
Han vil dele autentisk fra sit eget liv, Guds ord, sin præstetjeneste, 
og gøre det med åndelig klarsyn og autencitet. 

 Program
 

9.00-10.00  
Morgenhygge med rundstykker 

 
10.00-10.50 
”Det begynder med Jesus” v. Gunni Bjørsted 

 
11.00-12.00 
”Elsket nok – til at tale sandt” v. Gunni Bjørsted 

 
12.00-13.00  
Frokost 

 
13.00-13.50:  
”Lyt opmærksomt” v. Gunni Bjørsted

 
14.00 -14.45  
”Åndelig medvandring i praksis” 
v. Claus O. Søndergaard. 

 
14.45-15.15 
Kaffe/ the mm. 

 
15.15-16.00  
”Lad dit hjerte elske – det er vigtigt”  
v. Gunni Bjørsted 

 
16.15-17.00  
”Lad dit hjerte elske - Nadver” v. Claus Søndergaard og Henrik Gjerlev


