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Jeg fortsetter i redusert stilling. 
Vi har fått mulighet for en 
deltidsstilling, men behøver 
nye givere eller gamle som 
får glede til å støtte oss igjen. 
Hvis gavene kunne økes vil vi 
kunne ansette en ny daglig 
leder i en deltidsstilling i 2022. 
Nytt husfolk som 
bosetter seg på 
stedet og en ny daglig ledelse vil kunne avlaste
meg i min dobbelbelastning. 

Lenge kan jeg jo ikke ha begge ansvar, som
forstander og daglig leder. I mange år hadde
jeg ikke dette ansvaret, men måtte igjen ta over
etter at økonomien ikke lenger muliggjorde en
slik stilling i 2020. Men uten å kunne leve stadig
ut av stillheten og overgivelsen til det Gud selv
vil gjøre, ville det trolig ikke være mulig for meg
å bære det som er lagt på meg. Denne
overgivelsen ønsker vi også å dele med våre
retreatgjester. 

Den 22. november behandlet Vestby
kommune på nytt vår søknad om utbygging
av vår eiendom. Fordi vi igjen fikk et nei (5
stemmer manglet) må vi fortsette driften uten
ny kapital, og dermed de trange kår - som de
siste tiårene - enda noen år til. 

Bare gaveinntekter kan muliggjøre at driften
kan fortsette i 2022, året vi feirer 25 års virke.
Etter kommunens nye nei må vi konsentrere
oss på vårt kjerneområde, og behøver å finne
en kjøper for noe av vår eiendom som har de
samme verdier og vil bygge i tråd med dem.

Kjære venner
Korona. Endelig etter sommeren var vi i gang
med retreater igjen, og takk til dere som har
støttet retreatarbeidet på Solåsen
Pilegrimsgård med bønn og gaver! Uten deres
støtte klarer vi ikke å tilby retreater. Det var 
 gledelig å kunne begynne med  høstens
vanlige program. I  koronatiden åpnet det seg
riktignok unntaksvis muligheter for en retreat,
som da spontant kunne tilbys. Så ble det
overaskende mulig at Bibelskolen i Grimstad
kunne legge til rette i trygge skolerammer for
vår årlige retreat - i år deltok 35 studenter. I
august og september hadde vi to ignatianske
10-dagers retreater. Tre slike retreater utgjør
de 30 dagers åndelige øvelser. Vi pleier nå å
ha venteliste for disse lange retreater, som jeg
har gjennomført siden 2016 sammen med den
danske presten Inge Merete Gross. 

En retreat for unge teologistuderende i
rammen av Fø Mine Lam fant sted i
september, og gav mer håp for kirkens framtid.
Av annet nevneverdig så feiret vi 30-
årsjubileum for Manresa-gruppen på St.
Josefs retreatsenter – en økumenisk
sammenssatt gruppe for veiledere. Høstens
retreat for Johanneskretsen og
Retreatskole for åndelige veiledere (de
som er i utdanning hos oss) har også blitt
gjennomført. Ellers har vi en god del andre
gjester, sommerhusfolk, de mange som bare
kommer og går og noen kommer som
pilegrimsvandrere på leden forbi Solåsen.  

Overraskende bra i dette koronaåret var den
finansielle støtten vi fikk. Den hjalp til en bedre
økonomi, men bare sammen med min
førtidspensjonering.

Joachim F. Grün 
daglig leder og forstander



I denne adventstiden ble nye korona-restriksjoner innført, og dette skaper også stor usikkerhet
for vår drift og økonomi neste år. Ved dine gaver kan vi møte denne usikkerheten med større ro. 
Noe av det du er med å støtte er retreatene vi har arrangert for bibelskoler, studentgrupper og

unge kristne kunstnere. At 20-åringer setter av tid til å være sammen med Herren gir håp for
kirken! Når de unge får et dypere forhold til Vår Herre gjennom bønn og retreat, er de bedre

utrustet til å bevare troen gjennom studietiden.
Mellom annet har vi arrangert retreater for Bibelskolen i Grimstad (BIG), en for tidligere elever

fra BIG, to for Fjellhaug-studenter og tre retreater sammen med Frimodig kirke. Frimodig kirke
er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke. Sammen med dem
ønsker vi å satse på rekruttere prestestudenter fra miljø med klassisk kristen profil samt følge

dem opp gjennom studietiden gjennom Fø Mine Lam. Det er som kjent alt for få
prestestudenter, og vi trenger nå virkelig å be om at høstens Herre sender flere arbeidere ut! Vi

utfordrer deg også til å være med å bære dette arbeidet i givertjeneste.
 

Fast givertjeneste med skattefradrag
Peterstiftelsen er godkjent av skatteetaten for givertjeneste med skattefradrag. I 2021 gis det

fradrag for gaver opptil 50 000 kr, om du minimum har gitt 500 kr.
Dette ordnes enkelt på www.peterstiftelsen.no/gave, evt. ta kontakt så hjelper vi deg.

Enkeltgaver: kan gis til kontonr.: 1080 27 59741 eller til Vipps nr.: 133930
Testamentariske gaver: Ta kontakt dersom du ønsker å testamentere til Peterstiftelsen.

Vær med og støtt Peterstiftelsens
retreatarbeid

Ikke til bruk

fyll ut egen giro

Merk gaven med "Vintergave"



Peterstiftelsens tredelte arbeid
Da vårt pilegrimgsbrev i korona-året ikke kom
ut, og det er lenge siden dere har hørt fra oss, -
la meg, Joachim, fortelle litt mer om vårt kall og
profil. Da er det også lettere for deg som leser
dette pilegrimsbrevet å finne ut om du vil
støtte vårt arbeid.

Enhetsfundament
Peterstiftelsen skal i alle virksomheter arbeide i
samsvar med Jesu siste bønn i Joh. 17.20-23
om de kristnes synlige enhet: «at de alle må
være ett…for at verden skal tro at du har sendt
meg.» Jeg stiftet Peterstiftelsen i 1987 på
Modum Bad etter en avgjørende bekreftelse
fra Edin Løvås. Apostel Peter symboliserer
kirkens fjell, troens urokkelige apostoliske
grunn. Peter symboliserer enheten. Derfor
Peterstiftelsen.

Peterstiftelsen er bygget og driftet etter en
trefoldig visjon:
1. Hjertets mystiske bønnevei mot enhet, ifølge
Jesu ord: «Når du ber, skal du gå inn i ditt rom
og lukke din dør, og be til din far som er i det
skjulte» (Mt 6,6). 
2. Hodets erkjennelse av apostolisk enhet. Med
andre ord hva Jesus mente når Han sa: «Lære
dem å holde alt jeg har befalt dere» (Mt 28,20).
3. Felleskapets erfaring av enhet ifølge Jesu ord:
"Hvor to eller tre er samlet i mitt navn - der er
jeg midt iblant dem" (Mt 18,20).

1.Retreat og åndelig veiledning - hjertets
forening med Gud
Som pilegrimer går vi bønnens vei gjennom
tidebønnene, meditasjon og anfektelsen
inspirert av Guds ord. Dette fører oss videre til
kontemplasjon - den stadig stillere bønn.
Retreat hjelper mange å lære å gå som Jesus sa
inn i det skjulte rom for å møte Gud i det
skjulte (Mt 6,6).

I 1987 begynte jeg å lede mine første retreater
på Thomasgården - et godt samarbeid. Etter ni
års leting fikk Peterstiftelsen kjøpt, restaurert
og startet sitt virke på Solåsen, som i 1997 fikk
sitt dobbelnavn: Solåsen Pilegrimsgård. I over
20 år har vi prøvd ut de fleste former for
retreat. Oftest for enkelte, men også for
grupper, i Norge men også i utlandet. Fra og
med 1990 gikk jeg selv i ignatiansk veiledning
hos St. Josephsøstrene. Etter hvert ble den
første utdanning i igantiansk veiledning i
Norge, ledet av Sr. Brinkmann (St.Josefssøster)
og i samarbeid med Solåsen Pilegrimsgård
gjennomført. Vi som fikk være med på den har
siden arbeidet som åndelig veiledere under
supervisjon, og bidratt til at det har blitt mange
flere veiledere i vårt land. Deretter ble våre
retreater enda mer tause, og inneholdt fast
åndelig veiledning. Siden 2016 ble vårt
retreattilbud enda mer konsentrert på Ignatius
åndelige øvelser, den såkalte 30-dagers-
retreaten. Hos oss tilbys den nå som 3x10
dager. Det som Gud selv gjør i stillhet er for
meg nesten blitt et «gudsbevis». Gud viser seg
selv så levende og forvandlende, ved at hjertet
på mystisk vis forenes med Gud som i Kristus
og Den Hellige Ånd tar bolig i oss.

2. Teologihodets opplysning gjennom
undervisning, publikasjoner og utdanning
I tråd med Peterstiftelsens visjon har vi fra
begynnelsen av vektlagt hjertet sammen med
hodet, hjertets bønn og sannhetens- og
virkelighetens erkjennelse. Vår tid trenger
helbredelse av vårt hjerte, men også våre
tanker om oss selv og Gud. På bønnens vei
vandrer vårt hode inn i vårt hjerte. Våre tanker
blir sannere via bønn i våre hjerter og i hodet,
ved å lære å skjelne ånder, og ved å bli ett med
den apostolisk overleverte tro. --> 



Dens enhet finnes i fortiden, men den vokser
også sammen med Jesu kropp «inntil vi alle når
fram til enheten i troen på Guds Sønn og i
kjennskapet til ham og blir det modne
mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi
fylde.» (Ef 4:13). Vår økumeniske endelige enhet
ligger i framtiden.

Troens apostoliske enhet tjener vår 2. avdeling
(Utdanning & Publikasjoner) i vår visjon. Det skjer
via publikasjon og særlig i vårt tidsskrift «Over
Alt» og Retreatskolen.

Siden opprettelsen av vårt retreatsenter Solåsen
Pilegrimsgård i 1997 har vi derfor utviklet denne
skolen, som gir innsikt i den mystiske eller
bønnens teologi. Vi vektlegger også nyreligiøsitet
ved å skjelne ånder, og utdanning i åndelig
veiledning. Vi har videreutdannet prester og
lekfolk fra Norge og utlandet i mange år. Nå har
retreatskolen blitt innlemmet i vår utdanning i
åndelige veiledning, og vårt supplerende
dannelesesprogram for teologi-studerende (Fø
Mine Lam). Mange år har vi arbeidet for et rom i
DNK for apostolisk konservative prester og
menigheter, som vil bevare og fordype den
felleskristne tro. Vi har i det siste sammen med
Frimodig Kirke vært i samtaler med biskoper i
DNK. Slik håper vi å kunne bidra til å bevare den
enheten i DNK som fortsatt finnes, og som kan
rydde veien for nye prester.
Tidsskriftet «Over Alt» startet vi i 1988
sammen med andre retreatsteder. Dette som 
 oppfordring til meg fra Edin Løvås, som et første
tidsskrift for bønn, meditasjon og kristusmystikk -
nå for Kristen spiritualitet og Åndelig veiledning.
Hjemmesiden vår, www.peterstiftelsen.no, vil
i 2022 utvides med løpende artikler som speiler
vårt virke. 
Hospice-medvandrer: Neste år ønsker vi å
begynne med en ny utdanning for Hospice-
medvandrere. Korona har utsatt det. Den kan
være givende for dem som ønsker å bli en
medvandrer for døende mennesker. Den
rotfestes også i åndelig veiledning. 

Å hjelpe mennesker på sin siste
pilegrimsreise har ligget oss i mange år på
hjertet, og vi håper snart å ha en gruppe
medvandrere på plass. 

3. Øko-kommunitet og eiendommen
Enhet med Gud gjennom vårt hjerte og
vårt hode skal ikke forbli rent åndelig, men
leve i vår kropp. Derfor vil denne
enhetskraften skape enhetsbånd mellom
hjertet og hodet med vår kropp. Det skjer
gjennom våre handlinger, og det
fellesskapet vi lever i. Vår visjon har derfor
fra begynnelsen av siktet mot å danne
kommunitet i tråd med Jesu ord om hans
spesielle nærvær i hans fellesskap, og fordi
Jesus ber om enhet blant de troende bør
dette fellesskap enda mer bli et
økumenisk fellesskap.

På vårt retreatsted har det i snart 25 år
vært et husfolkfellesskap, som samler
seg rytmisk i bønn, deler måltid og feirer
også kirkeåret og personlige merkedager.
Det lever i gudstjenester med nattverd,
men danner ikke en menighet. Vi har slått
ring til de forskjellige lokale kirkesamfunn,
og lever i felleskap med menighetene
rundt oss. 

Den neste ring har vi til et preste- ordo-
fellesskap «Johanneskretsen»,
(scattered community) som er knyttet til
vårt retreatsted og møtes til retreater her. 

En tredje ring er naturen som vi ønsker å
leve nærværende og i omsorgsfullt
økologisk bevist fellesskap med. Selv om
våre planer om en «grønn landsby» fikk for
ca. 16 år ingen støtte, og senere flere nei
til konkrete byggeprosjekter, så er vi ved
godt mot. Å leve nært og tett på hele
skaperverket som et søskenforhold, er en
del av Guds rike og blir vår framtid. «Kast
ikke bort frimodigheten….»(Hebr. 10,36).

https://peterstiftelsen.no/retreatskole-2/
http://www.pilegrimsgard.no/
https://peterstiftelsen.no/hospice/


Solåsen Pilegrimsgård ligger på 
en skogkledd, solrik åskam med 
en vakker utsikt over 
Oslofjorden, like ved Son i 
Vestby kommune. Som husfolk 
får du bo i disse naturskjønne
omgivelsene.  

Stedet er en åpen gård og ligger ved 
den gamle pilegrimsleden som et 
herberge. Her finnes et kapell, som 
er skutt ut i berget og likner en 
katakombe. Kapellet står åpent 
hele døgnet, så alle som ønsker 
å benytte det er velkommen. Vi har stadig
barn og voksne som kommer og går, noen
kommer som pilegrimer kanskje vandrende
fra utlandet. Andre kommer fra nabolaget og
hit til stillhet. Du vil møte mange som
«tilfeldigvis» bare er innom, der ikke få også
viser en lengsel. Så er det gjestene som
kommer til våre retreater og andre
arrangement. Som husfolk eller daglig leder
får du medansvar for dette. Man er sammen
med andre fra husfolk, og er ikke minst en
«gjestegiver».

Stedet preges av sitt økumeniske formål, og
ble innviet til bønn og veiledning av
representanter fra alle kirkesamfunn. Vi har
kontakt med de ulike kirker og menigheter i
lokalsamfunnet og feirer økumeniske
gudstjenester. Du vil fremme det som kan
forene mennesker med ulik kristen
bakgrunn, og du vil hjelpe søkende og 

Daglig leder og husfolk -
noe for deg?

Varme: Peisen varmer godt i hovedhuset

åndelig lengtende, som iblandt kommer med
tunge byrder i møte med Jesus Kristus. I tråd
med visjonen hjelper du den enkelte til selv å
be, og erfare enheten med Jesus Kristus. 

Vi har behov for flere husfolk på Solåsen
Pilegrimsgård og en daglig ledelse. Kan dette
være for deg eller noen du kjenner? Husfolk
kan være enten flere personer (2-3) eller ett
ektepar, som ønsker å bli med i en
virksomhet som er rytmisk forankret i bønn.

Gir det gjenklang i deg selv å ville vokse mer
inn i det, kan du gjerne ta kontakt og komme
på besøk til Solåsen Pilegrimsgård. 
Bli gjerne allerede kjent med stedet ved å se
mer på vår hjemeside. Det er gode tog- og
bussforbindelser til Oslo og til Moss
Østfoldbyene. Med bil: 45 min fra Oslo
sentrum, og ca. 10 min fra Moss. 



I sommar fekk me gleda av å vera
frivillige husfolk på Solåsen
pilegrimsgård. Me brukte ei veke av
sommarferien vår på denne naturperla
ved Oslofjorden. 

For oss var det eit godt høve å få nokre stille dagar,
kombinert med ferieliv i gode sommartemperaturar.
Solåsen er ein fin, stille plass, med ein god fred,
nydeleg utsikt og kort veg til sjøen. Men framfor alt er
Solåsen ein retreatplass, og ber preg av dette, med
klokketårnet på tunet, ikon på veggene, kapellet i
skogkanten og god litteratur i bokhyllene. Me
opplevde det som ei ære og eit privilegium å få lov å
disponera plassen og få vera i dette fredelege miljøet
nokre dagar og berre kjenna Guds fred senka seg
over oss. Geir hadde stor glede av å gjera praktisk
arbeid på uteområda, og han såg med ein gong at
her var det nokre oppgåver å ta tak i. Grusvegen opp
til Solåsen treng jo stadig vedlikehald; greinsaks og
sag blei flittig brukt for å reinska opp rundt veg og
stiar; og graset – ja det veks jo heile tida.

Klokketårnet som står på tunet blei brukt for å ringa
til å ringa til tidebønn. Etter kvart kom me inn i ein
rytme med å ringa morgon, midt på dagen og ved
solnedgang. Det var så fint å sitta i glasstova og sjå
sola gå sakte ned bak fjella i vest, og så avslutta
dagen med kveldsbøn i kapellet. Noko som var
spesielt dette året, var årsmarkeringa av
terrorhandlingane den 22. juli, og kl. 12 denne dagen
ringde me med klokkene i fem minutt, før me gjekk
inn i kapellet og bad for dei overlevande og
etterlatne. Gjennom dagane på Solåsen fekk me eit
fint fellesskap med andre gjester som kom til gards,
og med Charlotte som tok seg av innkvarteringa.
Nokre gjester hadde gjort avtale på førehand, men
det kom også folk opp som var på vandring langs
kyststien, og som hadde behov for overnattng. Slik
sett ber Solåsen pilegrimsgård namnet sitt med rette.
Då me reiste frå Solåsen, var nye frivillige husfolk
allereie på plass og tok over etter oss. 

Takk for oss!
Helga og Geir Sakseid, Vigra. 

Helsing frå husfolka

Ein stor takk til Helga og Geir, og dei
andre husfolka førre sommar. Neste

sommar vil Solåsen ha behov for
sommarhusfolk. Ta kontakt om de er
interessert: post@peterstiftelsen.no

Varm takk 
 

til Gita Kent som i to omganger har
vært husmor på Solåsen

Pilegrimsgård. Hun bodde i mange år
sammen med sin familie der og

mange av våre gjester har lyttet til
hennes vitnesbyrd og gledet seg over

hennes kokkekunst. Hun avsluttet
etter ni år sitt arbeid i vår, for å reise
til USA og hennes familie der, og være
åpen for Guds nye veier. Vi takker for

hennes avgjørende arbeid og
tilstedeværelse på stedet og ikke
minst hennes forbønn for Solåsen

Pilegrimsgård.



Over Alt fra Peterstiftelsen har siden 1988 vært et
økumenisk tidsskrift med rik dypdevariasjon blant

våre forfattere og lesere. Fokuset er kristen
spiritualitet og åndelig veiledning.

Neste utgave vil handle om ignatiansk veiledning.
Vil du bli abonnent eller bidra med stoff - ta kontakt

med Peterstiftelsen.

S T A B E N  I  D A G

Staben har i 2021 også fått nye, de fleste frivillig arbeidende husfolk, og noen
gamle kom tilbake. Sammen muliggjorde de driften i 2021 og danne bønnens
sentrum på stedet

En del av staben: f.v Øyvind S. Grün Godø, Grethe Thomassen, Jon 
Norborg, Charlotte Justnæs og Joachim F. Grün

Retreater
Vi opplever stor interesse for våre retreater på

Solåsen Pilegrimsgård. Besøk vår nettside der vi
fremover vil oppdatere vårt retreatprogram de
kommende semestrene  www.peterstiftelsen.no

 
 

Peterstiftelsen 
Falkeveien 17 
1555 Son

E-post: post@peterstiftelsen.no
Organisasjonsnummer: 9712 57 466 MVA
Kontonummer: 1080 27 59741

 
 

Velsignet være julen og det nye året for deg i Kristus som bor i oss med alt 
vi behøver. Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd styrke din 

tro, håp og kjærlighet!

VELSIGNELSES-HILSEN

Gi tilbakemelding dersom du vil ha Pilegrimsbrevet på e-post, 
eller ikke ønsker motta det lenger.


