
 

 

 
 
 

RETRÆTE i TAIZÉ 
 
Kære elever og forældre.  
 

Hermed følger åben invitation til alle elever på 7. og 8. årgang til klostertur til Taizé i Frankrig i 
Bourgogne. (Nærmere præsentation af Taizé følger nedenfor).  

 

I forlængelse af blandt andet vores initiativer med filosofiundervisning på mellemtrinnet og 
retræteture på forskellige klassetrin, skal klosterturen ses som endnu en vigtig aktivitet i 
forhold til at arbejde med vores elevers åndelige/religiøse/spirituelle udvikling.  

Disse områder står som bekendt helt centralt i ISJ´s dannelsesideal og handler grundlæggende 
om at kvalificere elevernes refleksioner over eget liv: Hvem er jeg? Hvad tror jeg på? Hvad er 
meningen med mit liv? Og hvad er mit ansvar?  

 
Vi kan højest have 22 elever med på turen, - og elever, som ikke har været afsted på denne tur 
før, vil have førsteret.  
 
Det er afgørende vigtigt, at alle deltagere rent faktisk synes, at programmet og aktiviteterne i 
Taizé lyder spændende. Man skal absolut ikke tro eller mene noget bestemt, men man skal 
have lyst til - sammen med unge fra hele Europa - at deltage i gudstjenester, meditationer og 
diskussioner på engelsk, -, om filosofiske -, bibelske - og trosmæssige spørgsmål.  
 
Deltagende lærere bliver Lotte Winkelskjold og Kathrine Brøndsted.  
 
DET PRAKTISKE: 
 
Hvornår: Søndag   den 9. august til søndag den 16. august 2020.  
(Det er den uge, hvor skoleferien slutter, og hvor alle elever på ISJ begynder i skole om onsdagen den 12. august). 

 
Pris: Kr. 4400,- for transport (fly til Lyon og videre med bus til Taizé), kost og logi.  
 

Der er som altid mulighed for at søge tilskud til turen fra forældrefonden.  
 
Tilmelding: Skriv til lærer Lotte Winkelskjold på Lte@sanktjoseph.dk med oplysning om 
navn/klasse. 
 
Tilmeldingsfrist: fredag den 7. februar 2020 (lige inden vinterferien).  
 
Hvis I har spørgsmål til turen/Taizé er I velkommen til at skrive/ringe til undertegnede.    
 
 Nedenfor følger en kort præsentation af Taizé og et eksempel på et dagsprogram.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Franklin   Lotte Winkelskjold  Kathrine Brøndsted 
Skoleleder  lærer og retræteleder                         lærer og retræteleder 
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Side 2  

 

 

Taizé 
 
Taizé er et økumenisk fællesskab grundlagt i 1940 af broder Roger. I dag bor der omkring hundrede 

brødre fra mange forskellige lande – med katolske og forskellige protestantiske baggrunde. Tre gange 

om dagen samles man i den store Forsoningskirke til bøn, - og hvert år kommer tusindvis af unge fra 

hele verden til Taizé for at deltage i møder og gudstjenester, hvor enkle meditative sange/bønner synges 

og læses på forskellige sprog.   

I kan læse mere på www.taize.fr  (Her kan I både læse på engelsk og dansk) 
 

 Hver dag introducerer brødre fra fællesskabet en bibelrefleksion, der efterfølges af en tid 

med stilhed og samtale i små grupper på engelsk. (Elever fra ISJ vil altid være i gruppe 

sammen med mindst én anden elev fra ISJ). 

 Om eftermiddagen er der workshops om forskellige områder: Sociale spørgsmål, kunst og 

kultur, fred i verden osv.  

 Unge, som ønsker det, kan tilbringe ugen eller weekenden i stilhed for at have tid til at lytte 

til, hvordan Gud taler til dem gennem bøn, bibelen eller oplevelser i livet. 

En typisk dag i Taizé: 

8.15 Morgenbøn, herefter morgenmad. 

10.00 Introduktion til dagen ved en bror fra fællesskabet efterfulgt af stille refleksion eller 
samtale i små grupper. 

12.20 Middagsbøn, herefter frokost. 

14.00 Sangøvelse (frivilligt) 

I løbet af eftermiddagen små grupper eller praktisk arbejde 

17.15 Te 

17.45 Temaworkshops fra tirsdag og ugen ud 

19.00 Aftensmad 

20.30 Aftenbøn, herefter fortsætter sangen i kirken efterfulgt af socialt samvær og senere 
nattestilhed 

http://www.taize.fr/

