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Välkommen till Örtagården!

Du som kommer hit ska bli bemött av ett vänligt leende och 
ett gott handslag.

När du kommer in ska du känna en varm atmosfär.

Du ska uppleva en god gemenskap med andra.

Du ska känna att Örtagården är en plats där Jesus är och där 
han vill vara tillsammans med dig.

Här ska du kunna vila, njuta av vackra omgivningar, äta 
gott, sova gott, få goda samtal, bli fylld av kraft för din fort-
satta vandring.

Detta önskar jag dig, kära gäst på Örtagården!

Lena Eriksson

Hälsning från ordföranden

NOTERA
Vi erbjuder alltid 25% rabatt på kost och logi för 
studerande och pensionärer. 

Anmälningar sker via vårt anmälningsformulär 
på ortagarden.se eller via telefon 0522-66 01 28.



”Sjung Guds lov i era hjärtan”

Söndagskvällarna ändrar i höst karaktär. Om vi tidigare hål-
lit oss till söndagarnas teman, kommer vi nu i stället att ta 
upp församlingens sång på olika sätt, bl.a. genom att lära 
känna några olika psalmförfattare och sjunga några av deras 
psalmer. Om vi tidigare låtit ”Kristi ord rikligt bo hos oss 
med all sin vishet”, så får vi nu i stället ”undervisa och för-
mana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger” 
och sjunga ”med tacksamhet Guds lov i våra hjärtan”. Kol 
3:16.

Hör gärna av dig, om du kan hjälpa till att duka och förbe-
reda för kvällens servering. Din hjälp behövs!

Ett stort och varmt TACK för era gåvor och förböner under 
året som gått. Det betyder mycket för oss!
Du får denna folder automatiskt hemskickad genom att 
vara medlem (150 kr/pers eller 200 kr/familj) eller genom 
att sätta in en gåva till gården. 
Utöver detta utskick har vi som målsättning att också 
skicka ut löpande informations-/bönebrev (Örtagårdsbrev) 
till den som önskar. För dessa utskick vill vi företrädesvis  

Söndagskvällar
första söndagen i varje månad kl 17-19

Information från Örtagården
använda oss av e-post. 
Du som önskar få detta brev går enklast in på vår nya hem-
sida och trycker på knappen under rubriken ”Vill du ha vårt 
Örtagårdsbrev?” längst ner på sidan, eller genom att med-
dela din e-postadress till oss på annat sätt. Om du inte har 
någon e-post, men ändå önskar få detta brev, meddela då 
oss, så kan du få brevet hemskickat.

2 Sep Amerikanska sångförfattaren och diktaren Fanny  
 Crosby. Gunilla Fredriksson, Uddevalla 
 Samma dag kl 15: Bilder, minnen, intryck från  
 Örtagårdens Luther-resa. Helena Andersson m.fl.

4 Okt Psalmförfattaren, teol.dr Britt G Hallqvist  
 Hans Karlsson, Harestad

6 Nov ”Alla mina källor är i dig” Ps 87:7 Musiken i Bibeln  
 Henrik Cervin, Göteborg

4 Dec Den årliga adventsfesten (OBS! kl 16) kombinerad med  
 söndagskvällen. Församlingens sång - en liturgisk  
 gestaltning av Kristi kropp Per Högberg, Ljungskile



Välkommen på en god kopp kaffe i Örtagårdens trädgård! 

Väljer du att sitta inne i matsalen får du gratis insupa doften 
av nybakt bröd. Du erbjuds ett varierat utbud av egentillver-
kade bredda frallor, kakor, vetebröd och bakelser, allt bakat 
av gårdens egen konditor- & bagargesäll, föreståndare Hen-
rik Vestergård. 

Varje dag hålls en avslutande andakt. Under lördagarna 
ordnas en särskild programpunkt med inbjuden talare och 
även sopplunch kommer då att finnas på menyn. Program 
för detta hittar du på vår hemsida. 

Missa inte detta trevliga evenemang i Lane Ryr!

Fredagar och lördagar i juli månad med början den 8 juli

Öppettider:  fredagar 10-14, lördagar 10-13
   Varierat program lördagar 11-12

Skulle du vara intresserad av att på något sätt hjälpa till, kan-
ske som ett sommarjobb, är du välkommen att kontakta oss. 

Sommarcafé
en träffpunkt i Kyrkebyn!

Även i år erbjuder vi det populära barn-/idrottslägret, för 
åldrarna 10-14 år. Huvudlärare är Magnus Olsson.

Tema: Jakten på Jesus - häng på! Vi söker spår och ledtrådar. 

Ta med:
• Ett glatt humör =)
• Bibel och ev. anteckningsmaterial
• Badkläder och handduk
• Idrottskläder och en innebandyklubba om du har.
• Sängkläder och tandborste m.m.
• Fickpengar till glass eller annat

Kostnad: 700 kr/barn. 
Syskonrabatt 150 kr/barn

Program för hela lägret finns på hemsidan: 
www.ortagarden.se/barnlager-2016

Anmälan: senast 24 juli

Jakten på Jesus - häng på! 
bibel- & idrottsläger för barn 1-4 aug



Välkommen till gemenskapsdagar på Örtagår-
den 2016!  Andakter och bibelstudier utgör 
den fasta rytmen under dagarna, som också 
ger god tid för avkoppling, samtal och gemen-
skap, gamla som nya vänner emellan. 

Årets Örtagårdsdagar har som rubrik: ”Att 
packa inför den sista resan”. 

Värdpar: Gunnel o Sture Hallbjörner

Anmälan: senast 11 Oktober

Kostnad nya gamla nya gamla
Dubbelrum:  950 kr 850 kr 765 kr 690 kr
Enkelrum:  1000 kr 900 kr 800 kr 725 kr

Att packa inför den sista resan
28-30 okt

Tema: Kommunikation och problemlösning  
i parrelationer.  
Kursledare  är John Breneman, från Kristna 
själavårdsinstitutet (Kris) i Gråbo.

PROGRAM
Fredag
18.30 Pass 1
19.15 Kvällsmat
20.00 Pass 2

Lördag
8.15 Frukost
9.00 Pass 3
10.15 Fika
10.45 Pass 4
12.00 Lunch
13.30  Pass 5
14.45 Eftermiddagsfika
15.15 Pass 6

Kostnad: 1500 kr/par. 
Kursavgift : 600 kr/par
Mat: 600 kr/par
Logi: 300 kr/par

Anmälan: senast 7 aug

Friskvård för parrelationer
9-10 sep

PROGRAM
Fredag 
16.00 Inkvartering 
17.00 Kvällsmat 
19.00 Föredrag pass  1 
 Samtal 
20.30 Aftonbön 
 Kvällsfika
Lördag 
08.30 Frukost 
09.30 Morgonbön 
10.00 Föredrag pass 2 
 Samtal - Kaffe 
14.00 Middag 
16.30 Kaffe 
17.00 Föredrag pass 3 
 Samtal 
19.30 Kvällsmat 
 Aftonbön
Söndag 
8.30 Frukost 
9.30 Morgonbön 
11.00 Gudstjänst i någon  
 närliggande kyrka 
13.30   Middag  
 Avslutning

pensionärspris:



Vem är jag?
Ungdomsläger 4-6 nov

Jakob Appell, bibelskolelärare och präst från Göteborg 
kommer att undervisa om ”Vem är jag?”. 

Vem är jag?
Det är först när den frågan får ett 
svar, ett verkligt sant svar, som jag 
kan finna vila i livet. Att inte oro-
lig behöva bygga upp ett ”jag” utan 
istället utgå från något givet. Men 
vem kan svara på frågan? Vem är 
jag? 

Anmälan: senast 2 okt

Kostnad: 600 kr

Program och anmälan på hemsidan:
www.ortagarden.se/ungdsomlager-2016

Tillsammans med bibelskolan Prisca inbjuds alla intres-
serade att vara med denna dag, för att lyssna till Anders 
Sjöberg (bibellärare, präst, teol.lic m m)

PROGRAM
08.45 Morgonbön
09.00 Tabernaklet - ett mikrokosmos i makrokosmos.  
 En bild av människans möte med Gud.
10.00 Fikapaus
10.20 Templet - som bakgrund till Jesu liv, död och  
 uppståndelse. 
11.30 Lunch
12.30 Lektion 3 forts.
14.00 Avslutning

Anmälan: senast 9 nov 

Kostnad: 350 kr (Kurspris: 250 kr, Mat: 150 kr)

Bibeldag med Anders Sjöberg
Tempelteologi i Gamla testamentet, 23 nov



Örtagården fortsätter intensivkursen i själavård (5 grund-
kurser, 2 tillfällen per kurs). Det är John Breneman, från 
Kristna själavårdsinstitutet (Kris) i Gråbo, som står för un-
dervisningen. Kursen är öppen för alla som tidigare gått 
grundkurs 1. 

Den andra delkursen (Grundkurs 2) kommer att hållas den 
7-8 oktober och 11-12 november. För program och mer in-
formation se hemsidan.

Själavårdskurs - Grundkurs 2
7-8 okt & 11-12 nov

I samarrangemang med Församlingsfakulteten i Göteborg 
fortsätter vi även denna hösten med vår kurs i Svenska Kyrkans  
bekännelseskrifter.

21  Aug  kl. 17 Dopet 
   Rektor, TD Torbjörn Johansson
18  Sep  kl 17  Samhället och överheten
   Rektor, TD Torbjörn Johansson
23  Okt  kl 17  Nattvarden
   TD, Daniel Johansson

Kostnad: frivillig gåva till FFG och Örtagården
Det går utmärkt att bara komma på ett av tillfällena.
Till våren planerar vi för följande datum: 19/2, 19/3 & 23/4

Vad tror vi på?
- en inblick i bekännelseskrifterna 

Vi vill 
•  göra Jesus känd, trodd, lydd och älskad
•  ge kunskap och en personlig relation till  
 Bibeln
•  ge goda redskap för vandringen genom  
 livet.  
Förutom kunskap och fördjupning i den 
kristna tron blir det gott om tid för andra  
aktiviteter.

Konfirmationspräst
Gabriel Bengtsson

Ålder
Du som är född - 02 eller -03 är välkommen 

Anmälan: senast 31 okt

Datum
Förkonfaläger – 2-4 dec 
Konfaträff – 24-28 maj 
Konfirmationsläger – 12 juni-1 juli 
Konfirmation – 1 juli

Konfirmationsläger 2017
Förträff 2-4 dec 2016



Vill du komma hit vid andra 
tillfällen är du välkommen som 
gäst. Som vandrarhem är Örta-
gården öppen året runt. 
Som församling kan du boka 
in grupper av olika slag t.ex. 
konfirmand- och ungdoms-
grupper, retreater, bibelgrup-
per mm.

Välkommen till 
Örtagården!13-14 Jan SJÄLAVÅRDSKURS 

   Del 1 av grundkurs 3

1-4 Feb  SJÄLAVÅRDSKURS 
   Del 2 av grundkurs 3

10-11 Feb KVINNODYGN

7-8 April BIBELHELG

24-28 Maj FÖRKONFALÄGER

12 Juni - 1 Juli KONFIRMATIONSLÄGER

Våren 2017!

KONTAKTUPPGIFTER ÖRTAGÅRDEN
Adress: Kyrkebyn 118, 451 93 Uddevalla, telefon 0522-66 01 28
Föreståndare Henrik Vestergård, mobil: 072-708 70 41

Telefontid: mån 9-12, tis & fre 10-16 (lunch 12-13) Ibland svarar vi även andra tider! 
Plusgiro: 987639-2, Bankgiro: 5295-3205
e-post: info@ortagarden.se Hemsida: www.ortagarden.se
Ordförande: Lena Eriksson, 070-381 58 44, lena@ortagarden.se


