
      Allhelgonaretreat på Lärjungagården   
  
4 - 6 november 2022 
 
Välkommen till retreat i allhelgonatid.  
 
”Att vara kyrka i en utsatt tid” 
  
Vi lever idag i en tid då den yttersta tidens tecken gör sig särskilt påminda. Guds folk 
tycks leva mer utsatt än i någon annan tid. Förföljelse, motstånd och ovilja mot 
evangeliet hör till vardagen. Desto viktigare är att Guds folk lär känna sin Herre ännu 
mer. Han kallar oss att leva i tro och efterföljelse. 
Genom några av församlingsbreven i Uppenbarelseboken vill vi söka vägledning och 
tröst. 
 
I bibelmeditationer och gudstjänster med mässa och tideböner möter Herren oss dessa 
dagar. De vill ge goda tillfällen till personlig stillhet och bön inför helgens olika 
bibeltexter. Under lördagen och söndagen erbjuds tider för enskild själavård och samtal. 
 

Fredag 4 november 

Från kl 16.00  Ankomst och inkvartering - kaffe står serverat 

18.00   Kvällsmat 

19.00  Introduktion      

  ”Att söka Herren i ensamheten”  

  inledande vägledning till och reflektion över retreaten  

19.30  ”Den öppna dörren” 

   Bibelmeditation över Upp 3:7-13   

  tystnaden inleds,  

  tid för enskild bön och meditation  

21.00  Bön vid dagens slut/Completorium   

  Kvällsfika 

Lördag 5 november 

07.45  Morgonmässa – texter från Alla Helgons dag  

08.30  Frukost 

09.30  ”Störst är kärleken” 

  Bibelmeditation över Upp 2:1-7   

  tid för enskild bön och meditation 

12.00  Middagsbön    
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12.30  Middag  

Vila/promenad 

15.30  Kaffe/te 

16.00  ”Den sanna rikedomen” 

  Bibelmeditation över Upp 3:14-22  

  tid för enskild bön och meditation 

17.30   Kvällsmat 

18.30  Aftonbön/Vesper 

  tid för enskild bön och meditation 

21.00  Bön vid dagens slut/Completorium   

  Kvällsfika 

Söndag 6 november 

07.45  Morgonmässa - texter från Sönd e Alla helgons dag  

08.30  Frukost 

09.30  ”Var inte rädd” 

  Bibelmeditation över Upp 2:8-11   

  tid för enskild bön och meditation 

12.00  Middagsbön     

12.30  Middag 

13.30  Avslutning     

  tystnaden bryts 

  Kaffe/te 

Ledare: 

Sylvia Rejgård,  socionom och andlig vägledare 

Lars Persson, präst 
 
Deltagaravgift per person (helpension, inkl. anmälningsavgift):flerbäddsrum 

med toalett i korridor: delat rum 1.050 kr / ensam i rum: 1.250 kr 
enkelrum med toalett i korridor: 1.600 kr / dubbelrum 1.350 kr 

enkelrum med egen toalett: 1.850 kr / dubbelrum 1.550 kr 
Anmälningsavgiften 500 kr betalas till bg 5655-8356 i samband med 

anmälan. Resterande faktureras eller betalas med kort, Swish eller kontant på 
plats. 
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Tag med lakan och handduk! (Finns att hyra för 95 kr)Obs! vid behov ange 

önskemål om specialkost 


