
TILLSAMMANS 
TILL KÄLLAN

Gemenskap

24-26 april 2020

En retreat för unga vuxna



Program
Fredag
Incheckning 
18:00 Middag 
19:00 Introduktion – vad är en retreat? 
20:30 Kvällsbön. Vi går in i tystnaden 
21:30 Kvällsfika 

Lördag 
08:00 Väckning (så mobiltelefonen kan stängas av) 
08:15 Morgonmässa 
08:45 Frukost under tystnad (till musik) 
09:30 Bibelmeditation 
10:30 Fika 
11:30 Tid för personliga samtal och egen läsning. 
12:30 Lunchbön
13:00 Lunch 
14:00 Skapande pass. Vi går ur tystnaden 
15:30 Fika 
16:00 Vandring(möjligt för den som vill att gå i tystnad)
18:00 Middag 
19:00 Bibelsamtal
20:30 Kvällsbön. Vi går in i tystnaden 
21:30 Kvällsfika

Söndag 
08:00 Väckning 
08:15 Morgonmässa 
08:45 Frukost under tystnad 
09:30 Bibelmeditation
10:30 Fika 
11:30 Undervisning 
12:30 Lunchbön
13:00 Lunch
14:00 Städning 
14:30 Sändning

Tillsammans till källan är en retreat för dig i åldern 17-35. 
Under en tvåårsperiod arrangerar vi fyra retreater och du 
har möjlighet att delta på en eller flera. Den 24-26 april 
arrangeras den andra av fyra och temat är Gemenskap.

Vad är en retreat? Ordet retreat handlar om att dra sig 
tillbaka. Jesus säger i Markusevangeliet: ”Följ med mig bort 
till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er 
lite.” För Jesus var det viktigt och en naturlig del av livet att 
ibland dra sig undan. I retreaten vill vi erbjuda dig en 
gemenskap, en plats och tid till att djupna och mogna i din 
tro. En vandring som tar sin utgångspunkt i ditt egna liv, din 
egen erfarenhet och den längtan du har.

Anmäl dig på equmenia.se/svealandsenast ???

Plats: Vägsjöfors Herrgård, 685 94 Torsby. www.vagsjofors.se
Antal deltagare: 15, så först till kvarn gäller. 
Pris: 900 kr. i priset ingår två övernattningar i enskilda rum, 
alla måltider men ej resan till och från Vägsjöfors. Undersök 
gärna möjligheten att din hemförsamling kan hjälpa dig att 
sponsra en del av avgiften.
Medverkande: ???

När du anmält dig kommer du få ett mail som bekräftar din 
anmälan, där står också information om inbetalning, uppma-
ning till samåk och kollektivtrafik, tips på saker som kan vara 
bra att ha med sig under en retreat. 

Kontakt: 
Anna Gustafsson, regionsamordnare Equmenia Svealand, 
070-485 98 38, anna.gustafsson@equmenia.se
Lars Lindgren, föreståndare Vägsjöfors Herrgård,  
0560-313 30, lars@vagsjofors.se


