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RETREATER 
2020

Anmälan & information
 www.styrsomissionskyrka.se

Anmälningsavgiften återbetalas endast 
om retreaten ställs in.

Avgiften inkluderar retreat med enkelrum, 
helpension, dock inte sänglinne och 

handdukar som finns att hyra. 

Lena Huld
Pastor i Styrsö Missionskyrka, 

leg psykoterapeut
retreat@styrsomissionskyrka.se

 
Båttider hittas på: 
www.vasttrafik.se

Ge rum för tystnaden 
och det inre samtalet!

Varmt välkommen!

STYRSÖ 
MISSIONSKYRKA



Vandringsretreat med personlig vägledning
Leds av Leif Jöngren, pastor Equmeniakyrkan 
Älvängen och Lena Huld. 
En eftermiddagsvandring och en 
heldagsvandring. Retreaten börjar med 
kvällsmat 19.30 och avslutas på söndag med 
gudstjänst kl 11 och kyrkfika.
Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr

JUNIRETREATEN
Leds av Lena Huld och Kaisa Svennberg, 
pastor i Equmeniakyrkan Lerkil och Styrsö 
Missionskyrka. Retreaten vilar i andakter och 
meditationer. Eftermiddagsvandring en av 
dagarna. Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 
och avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och 
kyrkfika.
Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr

SEPTEMBERRRETREATEN 
Retreat med personlig vägledning 
Leds av Lena Bergström, pastor och 
verksamhetsledare för Brobygge, 
Equmeniakyrkan och Lena Huld.
Stefan Jämtbäck, musiker och kommunikatör 
i Ekensbergskyrkan, håller i sång och musik 
i mässor och andakter. Retreaten börjar med 
gudstjänst på söndag  kl 17 och avslutas på 
fredag förmiddag kl 11.30.
Kostnad: 5 000 kr därav anmälningsavgift 900 kr

NOVEMBERRETREATEN
Kortretreat med personlig vägledning
Leds av Eva Cronsioe präst och pilgrimskaplan, 
Vallentuna församling Sv Kyrkan, Leif Jöngren, 
pastor Equmeniakyrkan Älvängen och Lena 
Huld. Retreaten börjar med kvällsmat 19.30 och 
avslutas på söndag med gudstjänst kl 11 och 
kyrkfika.
Kostnad: 2 900 kr därav anmälningsavgift 500 kr

Välkomna!
Lena Huld
Församlingens pastor 
leg psykoterapeut

RETREATER 2020

23 - 26 januari     
För “Unga vuxna” 
Bortom bilderna

Retreat med personlig vägledning
mer info: www.styrsomissionskyrka.se

12 - 15 mars
Välja livet - Bibeltexter leder oss 

in i skapande
Ull, akvarell, lera

 

7 - 10 maj
Kallad till frihet

Vandringsretreat med personlig vägledning     

4 - 7 juni
Min djupaste längtan 

Andakter, meditationer, vandring

6 - 11 september
En tid för ro, en tid för bön

Retreat med personlig vägledning

12 - 15 november
Gud i verkligheten

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.
Cia Möller, förskollärare som mår bra och blir 
inspirerad av att skapa i lera.
Kostnad: 3 300 kr 
därav anmälningsavgift 500 kr
Inklusive material.

MAJRETREATEN 
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


