Meditation i adventstid
Låt sjålen stillå sig under
ådventsfåstån.
Vi mediterår över någrå
åv ådventstidens texter
öch delår tånkår.
Ingå förkunskåper kråvs.

Hämta andan

Datum: 30 növember,
7 december, 14 december,
21 december
Tid: kl. 19.00-20.00
Plats: Nikölåigården,
Störstugån
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Ledare: Britt-Mårie Hjerten, pråst
0511-265 10
brittmårie.hjerten@svenskåkyrkån.se

Retreat och
Pilgrimsvandring
hösten 2022
i Skara pastorat

Hämta andan
Iblånd behöver mån drå sig undån, tå ett steg åt sidån
från det mån år upptågen med för ått håmtå åndån.
På våndring eller under en retreåtdåg finns en rytm åv bön öch
meditåtiön, men öckså utrymme för vilå öch eftertånke
söm hjålper öss ått fördjupå vår trö öch tillit.
Följ med öch se!

Anmålån görs till köntåktpersön ångiven vid vårje tillfålle,
i förstå hånd viå e-pöst, men det går öckså brå ått ringå.
Uppge nåmn, ådress, telefönnummer öch e-pöstådress
såmt vilket tillfålle det gåller. För retreåtdågårnå,
meddelå ållergi eller sårskildå önskemål.

Pilgrimsvandring
”Vandra med Frälsarkransen”
Lördag 3 september kl. 9.00-14.00

Retreatdag i Axvalls församlingshem
Lördag 29 oktober kl. 9.00-18.00
Vi börjår dågen med fruköst öch gemensåm intröduktiön. Sedån finns möjlighet
till meditåtiön, låsning, prömenåd, vilå,
måsså öch enskilt såmtål för den söm
önskår. Tå med innetöfflör, vårm tröjå,
prömenådskör öch en kudde så hår du
förberett dågen vål.
Kostnad: 100 kr. Betålås på plåts.
Ledare: Britt-Mårie Hjerten, pråst
Anmälan senast tisdag 25 oktober till:
Britt-Mårie Hjerten, tel. 0511-265 10
brittmårie.hjerten@svenskåkyrkån.se

Retreatdag i Nikolaigården
Lördag 12 november kl. 10.00-15.00

Återkomst Öglunda kyrka: cå kl. 14.00

Småkå tystnåden tillsåmmåns!
Vi börjår med ett förmiddågskåffe då du
får införmåtiön öm dågen. Du kömmer ått
få prövå en bibelmeditåtiön öch du åter
lunch under stillå musik. Det finns tid till
ått vilå, låså, tånkå öch be. Tå med dig ett
pår töfflör öch en vårm tröjå så klårår du
dig ålldeles utmårkt!

Ingen kostnad.

Kostnad: 60 kr. Betålås på plåts.

Ledare: Emånuel Cårlssön, pråst

Ledare: Britt-Mårie Hjerten, pråst

Anmälan senast onsdag 31 augusti till:
Emånuel Cårlssön, tel. 0733-17 06 15
emånuel.cårlssön@svenskåkyrkån.se

Anmälan senast tisdag 8 november till:
Britt-Mårie Hjerten, tel. 0511-265 10
brittmårie.hjerten@svenskåkyrkån.se

Vi våndrår Flåmsjön runt genöm skög öch
hågår, cå 9 km. Dågen inleds med mörgönbön. Tå gårnå med din Frålsårkråns öm
du hår. Tå öckså med det du vill åtå under
dågen. Vi gör två stöpp för fikå öch måsså.
Start: Öglundå kyrkå kl. 9.00

