
Ud i naturen og ind i relationerne 
Med de rigtige rammer er børn ikke forstyrrelser  

Vi tror, at en familie kan søge fordybelse og tage på retræte sammen. Vi 
vil derfor skabe rammer og aktiviteter, hvor børn og voksne sammen kan 
opleve hvile, fornyelse, fred og fællesskab. Og vi tror, at naturen er et helt 
særligt og ideelt sted at være sammen med hinanden - og med Gud. 

Familieretræte 
23.-25. August 2019

I MESTERENS LYS OG QUEST INVITERER TIL

Thomas Frovin fra  
I Mesterens Lys  
er retræteleder 

www.Areopagos.dk 

Lisbet Reuss fra 
Quest er værtinde 
og tager hånd om 
alt det praktiske 
www.quest.nu   

Adressen er      
Houvej 22           

5953 Tranekær      
30 13 55 13 

4000 KR  
PR FAMILIEENHED 

Inkluderet er mad, 
service, materialer samt 
alt nødvendigt 
lejrudstyr til 
overnatning i naturen. 

5-12 ÅRIGE 
Programmet er 
målrettet familier 
primært med børn i 
alderen 5-12 år - men 
søskende kan sagtens 
være med. 

TILMELDING 
kontakt@quest.nu  

http://www.Areopagos.dk
http://www.quest.nu
mailto:kontakt@quest.nu
http://www.Areopagos.dk
http://www.quest.nu
mailto:kontakt@quest.nu


Naturen som ramme 

Retræten foregår med udgangspunkt på 
Hønsebjerggård på Langeland og vil være bygget 
op omkring fællesskab i familieenhederne, 
pilgrimsvandring og friluftsliv.  

For at sikre det bliver en overskuelig weekend for 
alle deltagere, er der kun plads til 5 enheder.   

Ankomst fredag mellem 16.00-19.00 og afrejse 
søndag mellem 11.30 og 14.00 

Overnatning foregår i naturen i shelters og telte. 
Der er adgang til toilet og koldt vand.  

Det er muligt at låne bæretaske til 0-3 årige, 
liggeunderlag og soveposer foruden al nødvendig 
lejrudstyr.  

Efter tilmelding tilsendes mere detaljeret program 
samt pakkeliste.  

Da der ikke er mange pladser, er en booking først 
gyldig ved betaling.  

Program  
Fredag  
 
16 -19  Ankomst       
 Fra 17.30-19.00 mulighed for aftensmad  
21  Samling om bålet for de voksne   

 
Lørdag 
 
8 Fælles morgenmad  
 Klar til afgang 

10 Fælles opstart på  
 pilgrimsvandringen  

15- Familier ankommer til lejrplads 

 Al bagage fragtes med bil til lejrpladsen. 

 Vi sætter camp op,  
 tænder bålet og laver aftensmad 

18.30-19.00 Fælles aktivitet 

21.00 Samling om bålet for de voksne   

Søndag  
  

7.30- Morgenmad, leg og pakning 

10.00 Fælles afslutning og farvel  
 Familier går tilbage ad egen rute 

11.30-14.00 Afrejse fra Hønsebjerggård 

 


