
Värmande        
vårdagar                     

på Hjortsbergagården 
5 - 7 april 2022

I början på april,  
när våren får oss att förundras över livet 
inbjuds du att delta i några värmande dagar  
på Hjortsbergagården. 
  
Vi möts i föreläsningar, samtal, workshops, 
promenader och mys vid brasan. 

Arrangörer av Värmande vårdagar: 

Församlingarna som tillhör  
Hjortsbergagårdens Ideella Förening 

och 
Studieförbundet Bilda 

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer ang. Covid-19



Tisdag 
09.15-10.15 Anmälan, inkvartering och fika


10.30 ”Existentiell hälsa 

	 - vad är det?”

Titti Larsson, diakon, 
Equmeniakyrkan Växjö och 
Olle Sandvall, fd lärare i 
filosofi, religion och psykologi, 
Katedralskolan Växjö


Eftermiddag. Vi möts i 
smågrupper - ev promenader; 
reflekterar och samtalar 
omkring ”hoppfullhet”


Tisdagskväll runt brasan med hemlig gäst


Onsdag  
08.00 Andakt och frukost


10.00 ”Livsmod, livsglädje, livsmening - om arbetet 
med existentiell hälsa”. Eivor Blomqvist. 


Eivor är nyligen pensionerad från sin tjänst som 
utredare inom Region Jönköpings län där hon bl.a. 
haft ansvar för etikfrågor, andlig vård och existentiell 
hälsa. Hon började sin yrkesbana som 
arbetsterapeut och är också ordinerad pastor inom 
Equmeniakyrkan.


Eftermiddag. Vi möts i smågrupper - ev 
promenader; reflekterar och samtalar omkring ”förundran”


17.30 Festmiddag


Onsdag kväll. ”Vi förundras”. Helene Olaison, pianomusik, Cristina 
Lenells, textläsning och Lars Lundkvist, bildvisning


Torsdag 
08.00 Andakt och frukost


09.30 ”Att jobba med hälsa till Ande, Kropp och 
Själ är det bästa som finns och jag tror att alla 
delar är viktiga och påverkar varann”. Åsa Björk.


Åsa har jobbat som sportmissionär i Mellanöstern  
9 år. Arbetar sedan 2006 i Kungsportskyrkan 
Huskvarna som friskvårdspastor. Samarbetar med 
kommun och region i olika livsstilskurser som hon 
leder. Sista åren även jobbat utomlands med 
sportmission med fokus att utveckla kristet 
friskvårdsarbete.


12.30 Avslutande lunch


	 Priser:

	 Helpension tisdag morgon t o m torsdag lunch:

	 Enkelrum 1950 kr, del i dubbelrum 1700 kr

	 Lakan och städning ingår


	 Tisdag: 350 kr

	 Onsdag: 450 kr (inkl.festmiddag)

	 Torsdag: 250 kr (halvdag)


Anmälan och frågor: 
	 Kerstin Norén 070-810 61 74

	 E-post: kenoren@gmail.com

	 Anmälan senast 20 mars


Ur programmet


