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Facebook: Lärjungagården 

Varmt välkomna 
till oss hälsar vi på 
Lärjungagården

Torestorp ligger mellan Varberg och Borås, ca 17 km söder 
om Kinna, 16 km öster om Horred, 50 km väster om Tranemo 

och 35 km norr om Ullared. Lärjungagården ligger 
mitt i Torestorp.

Grafisk form: Anders Brogeby. Fotograf: Hans Fredriksson.

Lärjungagården är en fristående kristen 
kursgård inom Svenska kyrkan. Den drivs av Föreningen 
Lärjungagården. Lärjungagården vill vara Västsveriges 
ledande centrum för Bibel, Bön och Lärjungaskap.

Vi betjänar församlingar, deras anställda och frivilliga för att 
skickliggöra dem för tjänst i Guds rike samt unga och gamla 
kristna för att stödja dem i deras lärjungaskap

Vi erbjuder:
• en väl fungerande kursgård med god service och god mat, 
i en lugn och avskild miljö
• möten, läger, kurser och träning i olika ämnen som är 
relevanta för ett fördjupat kristet lärjungaskap

Gården har ca 70 bäddar och flera samlingssalar. 
Flera grupper kan samtidigt vara på gården utan att störa 
varandra. Allt under samma tak.

Bland våra program kan man hitta t.ex. retreater, inspira-
tionsdagar, sommarvecka, bibelvandringar, själavårdskurser. 
Läs senaste information på www.larjungagarden.se.

Gården är lämplig för församlingsläger, Alphagrupper, 
konferenser, körer, konfirmander m.m. Utflyktsmål för 
grupper, t.ex. syföreningar.

Stora Salen har plats för 90 personer och här finns en fin 
Bechsteinflygel och bra ljudanläggning, bildkanon med 
filmduk. Vi kan även filma tal och framträdanden.

Vi har: god standard med låga priser - gott kök och sköna 
sängar - badplats med brygga, ca 4 km - fina vandringsle-
der i naturskön trakt med vackra sjöar: ”Sju strömmar”- 
ett naturreservat precis i närheten samt Hyltenäs kulle 
eller ”Seatons kulle” med en vidunderlig utsikt, ca 6 km.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2022 är 200 kr för enskild med-
lem, 300 kr per år för makar och 2000 kr per person för 
ständigt medlemskap. Inbetalas till bankgiro 5655-8356. 
Ange namn, adress och skriv ”Medlemsavgift”!

Lärjungagården



 

Program för Hösten 
2022

september 

1 arbetsdag
1-2 pilgrimsvandrarläger
Min nåd är dig nog 
med Ingrid Bjureblad, Hisings Kärra; Göran 
Landgren, Örby; Owe Johansson, Kinna 

18 kl.18 bibelundervisning
1. Såningstid (Neh 1-3)
ledare: Göran Landgren, Örby

oktober

2 kl.18 bibelundervisning
2. Sållningstid (Neh 4-6)
ledare: Göran Landgren, 
Örby 

Anmälan till våra möten senast 7 
dagar före mötets start via brev,  
telefon eller epost, ange specialkost 
vid överkänslighet!   
Anmälningsavgiften på 500 kr beta-
las till bg 5655-8356.

Ring för priser eller se hemsidan:  
www.larjungagarden.se

Ansök gärna i din församling om 
bidrag!

Stöd gärna vår verksamhet med en 
gåva till bg 5655-8356 eller swisha 
till 123 000 56 03! Tack för förböner 
och stöd!

15 kl.10 höstmöte
Magnus Magnusson

Kan man lita på Bibeln
Läs mer på hemsidan!

november
 
4 – 6 allhelgonaretreat 
”Att vara kyrka i en utsatt tid”
ledare: Sylvia Rejgård, Sävedalen,  
Lars Persson, Kungsbacka

12 böndag
Gjut Din Ande !
- en böndag för väckelse
ledare: Lars Nordblom, Varberg,  
Hans Lundaahl, Halmstad

13 kl.18 bibelundervisning
3. Skördetid (Neh 7-13)
ledare: Göran Landgren, Örby

Höstens bibelundervisning  
över Nehemja leds av Göran Land-
gren, Örby.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås; 
ingen föranmälan eller avgift men vi 
tar tacksamt emot en gåva till  
Lärjungagården.

Lärjungagården önskar vara Lärjungagården önskar vara 
en mötesplats och rastplats.en mötesplats och rastplats.  


