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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 kurs-
gård inom Svenska kyrkan. Den ägs och drivs av Förening-
en Lärjungagården. Lärjungagården vill vara ett centrum 
för Bibel, Bön och Lärjungaskap i Västsverige.

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
• vandrarhem för övernattning med självhushållning

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, själavårdskur-
ser. 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, bra ljudanläggning, och 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 per år för enskild 
medlem, 300 kr per år för makar och 2000 kr per person 
för ständigt medlemskap. Medlemsavgiften inbetalas till 
bankgiro 5655-8356. Ange namn, adress, och ’medlems-
avgift’!

Lärjungagården



sss

vår och sommar 2023

mars 

11 bibel och böndag 
Jag väntar på Herren, jag längtar, och  
jag hoppas få höra hans ord 
medverkande: Anders Ingmår, Älvsåker,    
Veronica Magnusson, Skene, Ingegerd Stenbäck, 
Skene. kostnad: gåva till Lärjungagården

19 kl. 18 bibelundervisning 
Perspektiv - Tiden är nära 
ledare: Bertil Hanberger, Bollebygd

25 böndag för väckelse
Helige Ande låt nu ske! 
ledare: Lars Nordblom, Varberg 
Hans Lundaahl, Broby 

april
6 - 9 påskmöte 
Kristus lever - underbara ord!  
välkommen att fira påsk på  
Lärjungagården 
medverkande: Bertil Hanberger,  
Bollebygd, Åke Reinholdsson,  
Varberg, Göran Simonsson,  
Varberg m.fl  

15 kl. 09.00 årsmöte för  
Lärjungagården 
Möjlighet att delta i OAS Kyrkodag  
läs mer på oasrorelsen.se 
formell kallelse till årsmötet skickas per post

Anmälan senast 7 dagar före kursstart 
via brev, telefon eller epost, ange önskemål om 
specialkost!  Anmälningsavgiften på 500 kr 
betalas till bg 5655-8356.

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

Ansök gärna i din församling om bidrag!

16 kl. 18 bibelundervisning
Om tidlöshet, rumslöshet 
ledare: Bertil Hanberger, Bollebygd

maj
8 måndag för Martor
Hemma hos - i Betania  
medverkande: Berit Simonsson, Varberg, Lars Nord-
blom, Varberg, Lilian Carlsson, Kinna 
Gunilla Waltersdotter, Skene 
anmälan senast fredag 28 april, gärna församlingsvis 
pris: 375 kr/person 

9 - 11 gemenskapsdagar 
Rabbi Jesus - vår mästare 
medverkande: Hans Lundaahl, Broby 
Per-Olof Hermansson, Horred

juni
4 kl. 18 bibelundervisning
Om liv och död   
ledare: Bertil Hanberger, Bollebygd

juli 
3 - 6 sommarmöte 
Jag är vägen, sanningen och livet 
välkommen till sommarmöte, medverkande: Per-Olof 
Hermansson, Horred,  Yngve Kalin, Hyssna, Tord 
Nordblom, Ytterby  

Vårens bibelbetraktelser och livstankar 
om tid och evighet leds av Bertil Hanberger, 
Bollebygd.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås; ingen 
föranmälan eller avgift men vi tar tacksamt 
emot en gåva till Lärjungagården.

Lärjungagården önskar vara 
en mötesplats och rastplats. 

september
1 kl. 9.00 arbetsdag
1 - 3 pilgrimsvandrarläger 
tema: Lova HERREN min själ, välkommen 
till vårt pilgrimsvandringsläger 
medverkande: Ingrid Bjureblad, Hisings 
Kärra m.fl.  

för den som är med på arbetsdagen är lägret 
gratis.


