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på österlen
– en plats för bön, reträtt
och andlig vägledning

Andlig vägledning

Bo på Bönegården

Andlig vägledning innebär regelbundna samtal med en vägledare och
att du avsätter tid för att be, meditera och reflektera över bibeltexter
och övningar. Detta kan ske på reträtter eller i vardagen. På bönegården
bjuder vi varje år in till reträtter med personlig andlig vägledning i ignatiansk
anda. Det finns också möjlighet att få enskild vägledning i vardagen.

Miljön på gården är enkel och avskalad. Du bor i ett av våra tio enkelrum
med tillgång till toalett och dusch i korridoren. Maten är vegetarisk.
Bönerummet är gårdens hjärta. Intill ligger Östra Vemmerlövs medeltida
kyrka. Kartor med olika vandringsvägar finns att låna. Se Killans program
på www.killan.nu.

Ora et labora

Bönegårdens bönetider

Bönegården drivs av den ideella föreningen Killan. Som medlem är du med
och bär Killan genom den årliga medlemsavgiften. Du kan också delta i Ora
et laboradagar då medlemmar bildar en tillfällig kommunitet genom att dela
bönegårdens givna rytm av bön, arbete, tystnad och andlig fördjupning.
Läs nedan hur du blir medlem.

Laudes kl 8.00
Sext kl 12.00
Non kl 15.00 (fredagar)
Vesper kl 17.30
Completorium kl 20.30
Vill du komma och be? Hör av dig så får du veta när vi är på plats.

Liberiet och Domkyrkan i Lund
I samverkan med Lunds domkyrkoförsamling ansvarar Killan för andlig
fördjupning på Pilgrimscentrum Liberiet intill Domkyrkan. Läs mer om
Liberiet på www.pilgrimsvagen.se. Killan leder också vesper i Domkyrkans
krypta kl 18.00 varje onsdag.

Att bli medlem
Sätt in valfri summa mellan 200 kr och 500 kr på Killans bankgiro 56090129 eller Killans swish 1235147103 som årlig medlemsavgift. Ange ditt
namn och din mejladress. Genom din anmälan godkänner du att finnas i
medlemsregistret och att regelbundet få Brev från Killan.

