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Retreater i
Styrsö 

Missionskyrka
2015

Anmälan: retreat@styrsomissionskyrka.se
  Ange retreat & personuppgifter.

Anmälan gäller från när 
anmälningsavgiften är betald. 

Hela avgiften skall vara betald innan
retreaten startar. Bankgiro 520-4672.

Lena Huld
Pastor i Styrsö Missionskyrka, 

leg psykoterapeut.
mobil: 0708 843717

retreat@styrsomissionskyrka.se
 

Båttider hittas på: 
www.vasttrafik.se

För mer info se:
 www.styrsomissionskyrka.se 

eller maila: retreat@styrsomissionskyrka.se

Välkommen med som 
retreatdelatagare eller husfolk!

Hjälp oss gärna med att sprida 
information om våra retreater och 
lägenheter för sommaruthyrning. 

Den bästa informationen fås genom 
andras erfarenhet!

Ge rum för tystnaden 
och det inre samtalet!

Varmt välkommen!



Septemberretreaten - enskild retreat med 
personlig vägledning.
Stefan Jämtbäck, musiker i Ekensbergskyrkan 
Stockholm, håller i sång och musik 
i mässorna och  “medvandrare” är Andréas 
Sköldmark pastor Kaxholmen, före detta 
föreståndare Wettershus retreatgård och 
Lena Huld. Husfolket, som leds av Elizabeth 
Christensson, har omsorg om gästerna. 
Retreaten börjar med gudstjänst på söndag 
kl 17 och avslutas på fredag förmiddag c:a kl 11.
I mån av plats kommer Retreat i vardagen 
att erbjudas. 

Kostnad: 4 500 kr / 1 000 kr

Oktoberretreaten - leds av Lena Huld
Dagarna vilar i andakter och meditationer, på 
fredag gemensam vandring.

Kostnad: 2500 kr

Novemberretreaten - leds av Tomas Boström, 
visförfattare, pastor och trubadur från Gotland. 
Retreaten med andakt och meditationer 
börjar på tors kl 19.30 med kvällsmat och 
avslutas med gudstjänst och kyrkfika kl 11 på 
söndag.

Kostnad: 2900 kr. 

Anmälan är definitiv först när anmälnings-
avgiften kommit in. 400 kr för tors-sön, 800 kr 
för längre retreater. Resterande avgift önskar vi 
10 dagar innan aktuell retreat. 
Anmälningsavgiften återbetalas endast om 
retreaten ställs in. 
Bankgiro:520-4672
Märk med namn och retreat

Välkomna!
Lena Huld
Församlingens pastor 
leg psykoterapeut

RETREATER 2015
12 - 15 mars   

Tron har många uttryck - En tid att skapa 
 Ull, akvarell, lera

28 - 31 maj  
Vila i din väntan

Enskild kortretreat med personlig vägledning

 

13 - 18 september
En tid för ro, en tid för bön.  

Enskild retreat med personlig vägledning.   
De enskilda retreaterna i samarbete med

 föreningen Kompass

8 - 11 oktober
Livsluft

Retreat med vandring på fredagen

12 - 15 november
Höst… också i andens rike.

Leds av Tomas Boström

Marsretreaten - retreat med skapande.
Dagarna vilar i andakter, meditationer och 
vägledda pass av kreativitet. Du kommer att få 
pröva på att tova ull, att arbeta med bild och 
lera och att skapa med dessa fantastiska 
material.
Agneta Arnekvist 
 “ullmissionär “ och utbildad textillärare 

Karin Jeppsson 
konstnär på fritiden och utbildad bildlärare 

Cia Möller
förskollärare som mår bra och blir inspirerad av 
att skapa i lera

Kostnad: 2 500 kr 
Grundkostnad för material: 500 kr

Majretreaten - enskild kortretreat med 
personlig vägledning.
Leds av Ingela Bergström sjukhuspastor, 
Göteborg och Lena Huld.

Kostnad: 2 500 kr
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