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

RETREATER 
2019

Anmälan: retreat@styrsomissionskyrka.se
 LÄS INFORMATIONEN OCH FÖLJ 

ANVISNINGARNA SOM KOMMER DÅ DU 
ANMÄLT DIG.

ANMÄLAN GÄLLER FRÅN DET ATT DU FÅTT 
VETA ATT DET FINNS PLATS, 
ANMÄLNINGSAVGIFTEN ÄR 

BETALD OCH  KOPIA/SKÄRMDUMP PÅ 
BETALD ANMÄLNINGSAVGIFT INSKICKAD.

RETREAT BANKGIRO 246-6548

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

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 

Ge rum för tystnaden 
och det inre samtalet!

Varmt välkommen!



Cia Möller, förskollärare som mår bra och blir 
inspirerad av att skapa i lera.
Kostnad: 3 200 kr därav anmälningsavgift 500 kr
Inklusive material.

MAJRETREATEN 
kortretreat med personlig vägledning
Leds av Eva Cronsioe präst och pilgrimskaplan, 
Vallentuna församling Sv Kyrkan och Lena Huld. 
Retreaten börjar tors kväll med kvällsmat 19.30 
och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och 
kyrkfika.
Kostnad: 2 800 kr därav anmälningsavgift 500 kr

JUNIRETREATEN
kortretreat med personlig vägledning
Leds av Daniel Dalemo, pastor i Saronkyrkan 
Göteborg och Lena Huld. I denna retreat erbjuds 
Tikva - fysiska aktiviteter i lugnt tempo, som leds 
av Jeanette Jähnke Svanberg. Retreaten börjar 
med kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag 
med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.
Kostnad: 2 800 kr därav anmälningsavgift 500 kr

SEPTEMBERRRETREATEN 
retreat med personlig vägledning 
Stefan Jämtbäck, musikmakare, ordbrukare 
och informatör, håller i sång och musik i mässor 
och andakter, “medvandrare” är Britta Hermans-
son, pastor och författare och Lena Huld.  
Retreaten börjar med gudstjänst på söndag  
kl 17 och avslutas på fredag förmiddag kl 11.30.
Kostnad: 4 900 kr därav anmälningsavgift 900 kr

OKTOBERRETREATEN
leds av Tomas Boström
visförfattare, pastor och trubadur från Gotland 
och Lena Huld. Retreaten med andakter och 
meditationer, börjar med kvällsmat på tors kl 
19.30 och avslutas med gudstjänst och kyrkfika 
kl 11 på söndag. Eftermiddagsvandring en av 
dagarna. 
Kostnad: 3 200 kr därav anmälningsavgift 500 kr

NOVEMBERRETREATEN
kortretreat med personlig vägledning
Leds av Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan 
Älvängen och Lena Huld. Retreaten börjar med 
kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag med 
gudstjänst kl 11 och kyrkfika. 
Petrusvandring på lördag.
Kostnad: 2 800 kr därav anmälningsavgift 500 kr

Välkomna!
Lena Huld
Församlingens pastor 
leg psykoterapeut

RETREATER 2019

24-27 januari & 5 - 8 december  
För “Unga vuxna” 
Bortom bilderna

Retreat med personlig vägledning
mer info: www.bit.do/ungavuxna

www.styrsomissionskyrka.se

14 - 17 mars
Ansikte mot ansikte - Bibeltexter leder 

oss in i skapande
Ull, akvarell, lera

 

9 - 12 maj
Gud i verkligheten

Retreat med personlig vägledning.   

6 - 9 juni
Ge mig något att dricka!

Retreat med personlig vägledning 

8 - 13 september
En tid för ro, en tid för bön

Retreat med personlig vägledning

17 - 20 oktober
Vilken väg, vilken sanning, vilket liv?

En retreat om arv, värderingar och dagsform

14 - 17 november
När livet vänder

Petrustema
Retreat med personlig vägledning

Retreater med personlig vägledning
 i samarbete med

 föreningen Kompass

MARSRETREATEN 
retreat med skapande
Dagarna vilar i andakter och meditationer 
som leds av Lena Huld samt vägledda kreativa 
pass. Du kommer att få pröva på att tova ull, 
att arbeta med bild och lera och att skapa med 
dessa fantastiska material. Retreaten börjar 
med kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag 
med gudstjänst kl 11 och kyrkfika.
Agneta Arnekvist, “ullmissionär “ och utbildad 
textillärare.
Karin Jeppsson, konstnär på fritiden och 
utbildad bildlärare.
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