Pilgrimsvandring Skara - Vinköl - Edsvära - Larv
onsdag-fredag 1-3 maj

Tema: Min väg
Dag 1: samling vid Skara domkyrka kl. 9.30. Vandring till
Vinkols kyrka via Ardala. Övernattning i Vinkols bygdegard.
Dag 2: samling kl. 9.30 vid Vinköls bygdegård, vandring till
Betaniakyrkan i Edsvara
och overnattning dar.
Dag 3: samling kl. 9.30
vid Betaniakyrkan i
Edsvara, vandring till
Larvs kyrka dar vi
avslutar.

Hämta andan

Övernattning sker pa eget
liggunderlag. Vi gar ca 15
km per dag. Mojlighet
finns till bagagetransport.
Kostnad 100 kr/dag, betalning på plats kontant eller swish
Anmälan senast 23 april till:
Stina Jarvinen, diakon i Skara pastorat, 0511-265 54
stina.jarvinen@svenskakyrkan.se
Vill du vandra med endast någon av dagarna?
Ta med dig egen matsack och mot upp vid morgonens samlingspunkt.
Ingen kostnad. Ingen anmalan.

Off Work - Stilla dag - Vandring
våren 2019
i Skara pastorat

Hämta andan

Ibland behover man dra sig undan, ta ett steg at sidan fran sitt
vanliga liv eller fran det man ar upptagen med for att hamta andan.
Det kan man gora tillsammans for en eller flera dagar. Under en
retreatdag eller stilla dag finns en rytm av bon och meditation, men
ocksa utrymme for vila och eftertanke som hjalper oss att fordjupa
var tro och tillit.

Välkommen att pröva!

Anmälan gors till kontaktperson angiven vid varje tillfalle,
i forsta hand via e-post, men det gar ocksa bra att ringa.
Uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress och vilken
retreat det galler, samt allergier eller sarskilda onskemal.

Off Work i Skara domkyrka
onsdagar i vår:
13 februari kl. 17.00-18.00
27 mars kl 17.00-18.00
17 april kl. 19.00-20.00 Öbs! tiden
Ge din hjarna en present - en tyst och nedkopplad stund bara for dig: ingen mobil,
ingen alkohol, ingen musik, inget som ska
sagas, goras eller presteras. Att standigt
vara uppkopplad, alltid svara i telefon och
pa mail, detta standiga sociala brus gor att
vara hjarnor bombarderas av intryck.
Tystnad ar lakande. I tystnaden ar det
ocksa lattare att hora sig sjalv och ta emot
vad Gud har att ge. Forsta 15 min: information.
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Asa Wikman, diakon i Skara pastorat,
tel. 0511-265 21, asa.wikman@svenskakyrkan.se

Stilla dag i S:ta Annagården, Ardala
lördag 16 mars kl. 9.00-15.00
Dagen borjar med frukost kl. 9.00 och
vi inleder tystnaden med en andakt
kl. 9.30. Lunch serveras kl. 12.00 och
dagen avslutas med massa kl. 14.30.
Under dagen finns mojlighet till
meditationer, lasning, vila, skaparverkstad, en kortare pilgrimsvandring
och enskilt samtal finns for den som
onskar. Ta garna med innetofflor och
klader for promenad.

Kostnad 100 kr som betalas på plats.
Anmälan senast 12 mars till:
Pernilla Ericson,
prast i Skara pastorat, 0511-265 61
pernilla.ericson@svenskakyrkan.se
eller Ingela Tidqvist Karlen,
diakon i Skara pastorat, 0511-265 20
ingela.karlen@svenskakyrkan.se

Sinnesrogudstjänst
i Skara domkyrka
sondag kvall, en gang
i manaden kl. 17.30 med
fika kl. 17.00.
Vårens datum:
10/2, 10/3, 31/3, 12/5

