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Livets stora målLivets stora målLivets stora målLivets stora mål och kallelse är relationen med 
Skaparen, med en villkorslöst älskande Gud. 
Söderhöjdskyrkan vill uppmuntra, och på olika sätt ge 
redskap för att stärka, den här personliga relationen med 
Gud. 
 
Samtidigt vet vi alla hur svårt det är hitta den naturliga 
livsrytm som öppnar upp dessa dimensioner. 
Vi lever ganska hektiska liv som ibland behöver alltför 
mycket underhåll för att även den andliga sidan ska få tid 
och utrymme att växa och mogna.  
 
Att då regelbundet åka på retreat är ett väl beprövat sätt 
att ge det inre livet rymd. Därför arrangerar vi en retreat 
varje år, eftersom vårt behov av tid för stillhet, bön och 
inte minst eftertanke är stort. I retreatens stilla miljö med 
en fast rytm för dagen kan samtalet med Jesus bli mer 
naturligt. Och det är ju det allt handlar om – att på ett 
naturligare och djupare sätt leva i relation med 
universums skapare, hela jordens Herre och vår bästa vän. 
 
 

 

    



PlaPlaPlaPlatsen:tsen:tsen:tsen:  
Marielund ligger naturskönt belägen på Ekerö, inte så långt från 
Kaggeholm, och erbjuder sköna omgivningar både inomhus och 
utomhus. Vi kommer samåka dit så långt det är möjligt. Annars går 
det bussar. Mer info om resväg kommer senare. 
Se www.marielund.org 
 

Kostnad inklusive helpension:Kostnad inklusive helpension:Kostnad inklusive helpension:Kostnad inklusive helpension:  
1815 kr (60 kr extra för handduk och sänglinne) 
 

Tid:Tid:Tid:Tid:  
Start fredag 27 mars kl. 18.00 
Avslutning söndag 29 mars ca kl. 16.00 
 

AnmälanAnmälanAnmälanAnmälan görs till Emeli Grafström på 
emeli@soderhojdskyrkan.se eller 070-157 16 54 
senast söndagen den 22 marssenast söndagen den 22 marssenast söndagen den 22 marssenast söndagen den 22 mars....    
 
OBS! Vi vill dock ha in anmälningar sOBS! Vi vill dock ha in anmälningar sOBS! Vi vill dock ha in anmälningar sOBS! Vi vill dock ha in anmälningar så fort som möjligt, senast den å fort som möjligt, senast den å fort som möjligt, senast den å fort som möjligt, senast den     
1111    februari, för att då kunna göra en slutgiltig bokfebruari, för att då kunna göra en slutgiltig bokfebruari, för att då kunna göra en slutgiltig bokfebruari, för att då kunna göra en slutgiltig bokning av gården.ning av gården.ning av gården.ning av gården. 
 
Glöm inte att ange specialmat i din anmälan samt om du önskar 
hyra sänglinne och handduk. Hör gärna av dig om du har några 
frågor. 
 
Avgiften sätts in på församlingens bankgiro 5422-7913 senast 29 
mars. Ange ditt namn och ”Retreat” i samband med betalningen. 
 

LedareLedareLedareLedare: : : : Kjell Söderblom och Mia König 
 
OBS! Begränsat antal platser. 

    

Vad är en retreat?Vad är en retreat?Vad är en retreat?Vad är en retreat?    
    

    

"Retreat" betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt 
sig till avskilda platser som ger möjlighet till stillhet och bön, 
eftertanke och självinsikt. I en kultur där aktivitet och effektivitet 
premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara – att människans 
liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det 
nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår 
att älska. 
 
I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. 
Vi ger oss tid att möta oss själva och våra andliga behov. I den 
kristna traditionen har retreaten varit en plats där människan ställer 
sitt liv inför Jesus Kristus, vad han gjort och vem han är. 
I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. 
Retreaten handlar inte om att göra eller lära nytt, utan om att 
erfara. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv. Erfarenheten 
av Gud är hemligheten till det nya som sker, den inre förnyelsen. 
 
Tystnaden är retreatens stora gåva till oss. Från det att retreaten 
inleds till dess den avslutas råder tystnad, förutom vid gemensamma 
böner och personliga vägledningar. Vi följer en fast rytm för 
bönetillfällen, delar nattvarden med varandra, deltar i några 
gemensamma ”vägledningar”, har möjlighet att få personlig 
vägledning och har gott om enskild tid. 
 
 
 

 


