
UNGA VUXNA
RETREAT MED 

PERSONLIG OCH ANDLIG 
VÄGLEDNING 

11 - 14 januari & 6 - 9 december
“Unga vuxna”

Pris: 700 kr. Anmälningsavgift: 400 kr
www.bit.do/ungavuxna

www.styrsomissionskyrka.se
Totalt antal platser 10 platser/retreat!

Anmälan: retreat@styrsomissionskyrka.se
  ANGE RETREAT, NAMN, MAILADRESS, 

MOBILTELEFON, ADRESS SAMT 
PERSONNUMMER.

ANMÄLAN GÄLLER från det att du fått veta att 
det finns plats och att anmälningsavgiften 

på 400 kr är betald. 
TACK FÖR ATT DU SKICKAR KOPIA/SKÄRM-

DUMP PÅ BETALD ANMÄLNINGSAVGIFT
REATRET BANKGIRO 246-6548

Resterande avgift önskar vi 10 dagar innan 
aktuell retreat. Anmälningsavgiften återbetalas 

endast om retreaten ställs in. 
Avgiften inkluderar retreat med enkelrum, 

helpension, dock inte sänglinne och 
handdukar som finns att hyra. Vi kan endast 

erbjuda specialkost av medicinska skäl, 
samt vegetarisk kost. 

Kost & frågor till husmor: 
husmorretreat@styrsomissionskyrka.se

För anmälan och frågor:
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 

SAMARBETSPARTNERS
  Equmenia väst

  Studentkyrkan i Göteborg
  Styrsö Missionskyrka
  Föreningen Kompass

Postadress:  Styrsö Missionskyrka   Styrsö Tången väg 71    430 84 STYRSÖ
Epost:  lena@styrsomissionskyrka.se  Mobil:   0708-843717

STYRSÖ
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2018
11-14 januari

 6-9 december

STYRSÖ
MISSIONSKYRKA



MISSA INTE MÖJLIGHETEN ATT PROVA PÅ 
RETREAT MED PERSONLIG VÄGLEDNING 

OCH ANDLIG VÄGLEDNING FÖR 
UNGA VUXNA.

SYFTET är att med utgångspunkt i det egna livet och 
gjorda erfarenheter, i de personliga relationerna samt 
i den egna tron och längtan - stärka och utrusta unga 
vuxna till en tro som får djupna och mogna för att följa 
Jesus här och nu. 

DATUM. Två retreater kommer anordnas under 2018, 
11-14 januari och 6-9 december. En retreat/person 
ingår i det förmånliga priset. 

RETREATERNA LEDS av pastor och leg psykotera-
peut Lena Huld samt studentpastor Martin Klemetz.

Retreaten hålls i STYRSÖ MISSIONSKYRKA 
RETREAT som ligger i Göteborgs södra skärgård dit 
du tar dig med passagerarbåt. Den nybyggda kyrkan 
med sina två retreatlängor är vackert belägen på en 
höjd mitt på ön. Nära till fina vandringsmöjligheter. 
Rummen är enkelrum, estetiskt inredda med tillgång 
till toalett och handfat. Utsikt mot hav eller skog och 
berg. Duschar i huvudbyggnaden.

BAKGRUND. Under 2017 har Equmenia väst gjort en 
undersökning bland sina föreningar. Av den framgår 
att en av de svåraste utmaningarna föreningarna har 
är att ge redskap för fördjupad tro och att fortsatt 
engagera unga vuxna i Equmenia-föreningen och för-
samlingarna. Av den anledningen har Equmenia väst 
styrelse initierat denna retreat med andlig vägledning.
Retreatens pris är starkt subventionerat av Equmenia, 
och vänder sig till unga vuxna (18-30 år) som inte är 
församlingsanställda och som vill gå i andlig vägled-
ning under ca ett år.

TOTALT ANTAL PLATSER 
10 platser/retreat 
Pris: 700 kr
För anmälan och frågor se baksidan.

ANDLIG VÄGLEDNING
I samband med anmälan till retreat bör du lämna infor-
mation om vem din andliga vägledare är eller om du vill 
få hjälp att hitta vägledare. Eventuell kostnad i samband 
med vägledning ingår inte i det subventionerade priset.

FÖR FRÅGOR OCH HJÄLP ATT HITTA ANDLIG 
VÄGLEDARE KONTAKTA
Skander Kurtin
0769 - 47 54 10  | skander.kurtin@equmenia.se

FÖRSLAG PÅ ANDLIGA VÄGLEDARE
Nina Holgersson, studentpastor i Göteborg
0707- 81 74 23  |  nina@betlehemskyrkan.se

Martin Klemetz, studentpastor i Göteborg
031 – 339 30 67  |  martin@betlehemskyrkan.se

Maria Fässberg Norrhall, pastor och själavårdare 
i Equmeniakyrkan
0765 - 17 24 03  |  maria.fassberg.norrhall@equme-
niakyrkan.se

Lena Huld, pastor i Styrsö Missionskyrka, 
leg psykoterapeut       
0708 - 843717  |  lena@styrsomissionskyrka.se 

Postadress:  Styrsö Missionskyrka   Styrsö Tången väg 71    430 84 STYRSÖ
Epost:  lena@styrsomissionskyrka.se  Mobil:   0708-843717 Retreat - Bankgiro: 246-6548

Styrsö Missionskyrka      www.styrsomissionskyrka.se

Varmt välkommen!

ATT SMAKA RETREATENS VÄG TILL ATT 

LEVA I BÖN OCH BIBELORD, FÖR ATT 

MOGNA OCH VÄXA SOM MÄNNISKA.

STYRSÖ
MISSIONSKYRKA


