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Verksamheten på Örtagården är mångfasetterad. Ena dagen samlas femton perso-
ner på måndagscafé. Andra dagen är det en begravningssamling med 50 personer. 
Nästa dag kan gården stå tom.  Kommande helg kan en församling komma med 
trettio konfirmander. Dessemellan bor vandrarhemsgäster i våra hus t.ex. arbetare 
från Polen eller några turister. I gamla huset ser vi dessutom varje vecka ett antal 
barn med sina dagmammor. Därtill kommer våra egna programpunkter t.ex. sön-
dagskvällar med intressanta föredrag.

I februari firade vi 30-årsjubileum på gården. Det blev en kväll i tacksamhetens 
tecken.

Det jag själv senast fick glädjen att vara med på var ett otroligt fint bibeldygn med 
Agne Nordlander, tidigare bl.a. rektor vid Johannelunds teologiska högskola i Upp-
sala. Vi fick fördjupa oss i Romarbrevets åttonde kapitel, där jag särskilt greps av v. 
31-38, som är en jublande lovsång till Jesus. Läs gärna detta eller hela kapitlet!

Från styrelsen vill vi tacka alla er, som bidragit med gåvor till gården! De är ovärder-
liga! Med anledning av 30-årsjubiléet har vi i år också en särskild jubileumsinsam-
ling, där du hela året kan ge din gåva. Tack vare medel vi fått in har vi i vinter kunnat 
rusta upp köket till bättre funktion. Vi har också fått en liten bänk till vandrarhems-
gästerna med mikro, kaffekokare och diskho i korridoren. På det sättet kan gästerna 
ordna lite att äta eller dricka. Lagarna om livsmedelshantering gör nämligen, att de 
inte får vara i det stora köket.

Så ser vi fram emot att träffa dig och många andra under höstens programpunkter, 
som du nu kan läsa om och skriva in i din kalender!

Gunilla Fredriksson

Hälsning från ordföranden

För tredje året i rad planerar Örtagården att öppna dörrarna till sitt popu-
lära sommarcafé. Och vi hälsar dig vamt välkommen på en god kopp kaffe i 
Örtagårdens trädgård!

Vi återupprepar också förra årets adventscafé, med smaker som hör advent 
och julen till! 
Mer information kommer på hemsidan.

Missa inte dessa trevliga evenemang i Lane Ryr!

Sommar- och Adventscafé
En träffpunkt i kyrkbyn - 8-9 och 15-16 juni & 1 dec



Våra uppskattade söndagskvällar fortsätter med ett nytt tema, nämligen med bibel-
boksintroduktion och vi börjar med evangelierna. 

Kvällarna inleds kl 17 med ca 45 minuter föreläsning. Därefter följer enklare kvälls-
mat och en avslutande andakt. En frivillig gåva tas upp till gården.

2 sep  Bibelboksintroduktion
  Matteus evangeliet - Torbjörn Johansson 
  
7 okt  Bibelboksintroduktion
  Lukas evangelium - Hans-Olof Hansson 
  
4 nov  Bibelboksintroduktion 
  Markus evangelium - Daniel Johansson 
  
 9 dec  Bibelboksintroduktion - ADVENTSFEST
  Johannes evangelium - Rolf Petterson

Söndagskvällar
kl 17

Denna dag är alla frivilliga krafter välkomna att efter vars och ens förmåga hjälpas 
åt med olika sysslor på gården. Vi börjar kl. 16.30 med arbetsuppgifter, vi avslutar 
sedan med grillning. 

Arbetsdag
Tis 2 okt



Äntligen arrangerar Örtagården ett familjeläger igen! Under några härliga dagar får 
vi koppla av, umgås och skapa nya kontakter och lyssna till undervisning om att vila 
i Guds kärlek. Det kommer även att ordnas barn- och tonårssamlingar. 

Mer detaljerat program och information kommer löpande på hemsidan: 
www.ortagarden.se/familjelager2018

Anmälan: senast 3 aug

Kostnad: 900 kr/vuxen, 4-6 år 350 kr, 7-12 år 500 kr 13-18 år 600 kr 

 max 3000 kr/familj. (Kurspris: 250 kr, Övernattning: 200 kr, Mat: 450 kr)

Familjeläger - Att vila i Guds kärlek
17-19 aug

”Kom och se!”

Även i år arbetar vi för att möjliggöra det populära bi-
bel-& idrottslägret för 10-14 åringar. Magnus Olsson 
kommer i år att vara huvudledare. 

Håll utkik efter mer information på: 
www.ortagarden.se/barnlager-2018.

Bibel- & idrottsläger
30 juli - 2 aug

Kostnad: 700 kr/barn
Syskonrabatt 150 kr/barn

Anmälan: senast 16 juli



”Mandom, mod och morske män finns i gamla Sverige än”

Också denna höst, liksom förra året, anordnar vi ett Herrdygn. Nu vet vi att det 
finns morske män, som vill komma på en sådan Herrdag. Det blir från fredag kl 18 
till lördag kl 18.

Tanken är att män ska samlas ett dygn för avkoppling och god kristen gemenskap 
med föredrag, bibelundervisning m m. Det går bra att välja och vraka i program-
met, liksom att ha med sig egen sysselsättning.

Medverkande: Lennart Björklund, Magnus Bogren och Göte Siverbo.

Mer detaljerat program finner du på hemsidan

Anmälan: senast 14 september

Kostnad: 750 kr (Kurspris: 150 kr, Övernattning: 250 kr, Mat: 350 kr)

Medtag lakan och handdukar, eller hyr för 80 kr/set.

Herrdygn
28-29 sept

”Identitet, vila och avkoppling”

Örtagården utökar nu med ytterligare ett kvinnodygn under året. Sedan fem år till-
baka har vi haft kvinnodygn i februari, där inriktningen mycket varit och kommer 
att vara, vad vi med våra händer kan göra för andra.

Det nya kvinnodygnet har fokus på att möta kvinnors 
behov av vila och avkoppling.

Temat i september blir ”Identitet, vila och avkoppling”

Medverkande: Karin Jonsson, Anna Reimers, Lisa 
Sannholm, Lisa Vestergård, Claudia Vingren och Gu-
nilla Fredriksson.

Mer detaljerat program finner du på hemsidan.

Anmälan: senast 7 september

Kostnad: 950 kr (Kurspris: 350 kr, Övernattning: 250 kr, 
Mat: 350 kr)
Medtag lakan och handdukar, eller hyr för 80 kr/set.

Kvinnodygn
21-22 sept, kl 18 (fre) - 16.30 (lörd)



”Lär oss att be- tillsammans med människor i Gamla Testamentet”
Under ett dygn får vi tillfälle att fördjupa oss i tre gammaltestamentliga gestalters 
böneliv. Bibelstudierna leds av Lennart Johnsson, tidigare kyrkoherde i Gråbo, nu 
boende i Ljungskile.
Det blir tre pass: • Bed med Abraham • Bed med Jakob • Bed med Mose

Mer detaljerat program finner du på Örtagårdens hemsida.
Start fredag kl. 18, avslutning lördag kl.15.30.

Kostnad: 800:- (Kurspris 200:-, övernattning 250:- mat 350:-)

Anmälan senast 5 oktober

Lakan och handdukar medtages eller kan hyras (80:-)

Perspektiv på bönens rika väsen
19-20 okt

Själavårdskurs - Grundkurs 2
12-14 oktober
Örtagården fortsätter intensivkursen i själavård (5 grundkurser). 
Det är John Breneman från Kristna själavårdsinstitutet (Kris) i 
Gråbo som står för undervisningen. Grundkurs 2 är öppen för 
alla som tidigare gått grunkurs 1! 

Grundkurs 2 – handlar om en analys av själavårdsprocessen med 
betoning på själavårdarens syfte, strategi och metodik vid själa-
vårdssamtal.

Anmälan: senast 31 december 2017

Kostnad: 2600 kr
 Kurspris: 1400 kr som betalas till KRIS (Pg 59 03 90-1, Swisch 123 029 7689)
 Övernattning: 500 kr
 Mat: 700 kr



Måndagarna 27 aug, 24 sep, 29 okt och 26 nov inbjuds Du att komma till Örtagår-
den för att dela gemenskapen, dricka kaffe, lyssna till högläsning och ha middags-
bön med förbön för Örtagården.

Kostnad: frivillig gåva till Örtagården

Ansvarig: Gunilla Fredriksson
Om du vill ha skjuts, ring gärna Gunilla 070-4850350!

Café Örtagården
Fyra måndagar under hösten kl 10-12.15

Ett läger både för dig som tror och dig som inte vet 
vad du ska tro om din tro.

Vilka frågor har eller möter du, och vad finns det 
för svar? 

Kostnad: 800 kr
Anmälan: 19 okt

Ungdomsläger - Varför ska jag tro på Gud?
2-4 nov

Örtagården planerar för konfirmation sommaren 2019. Sommarens konfirmations-
präst blir Owe Johansson. Övriga ledare kommer bl.a. att vara Oscar Wessman m.fl.

Lägret är för ungdomar födda (födda -04 eller -05)

Mer detaljerad information kommer löpande på: www.ortagarden.se/konfa-2019

Anmäl intresse snarast!

7-9 dec - 2018 
29 maj - 2 juni - 2019 
14 juni - 6 juli - 2019 
Återträff ännu ej bestämt!

Kostnad: 7900 kr (för medlemmar i Svenska Kyrkan)

Konfirmandläger
Med konfirmation sommaren 2019



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

Välkommen till Örtagården!

Till våren kommer bland annat följande programpunkter att dyka upp: 

8-9 februari KVINNODYGN

22-24 mars FÖRÄLDRAFRITT-LÄGER

12-13 april BIBELDYGN

   KONFIRMANDLÄGER - förträff och konfirmation 2019

   SÖNDAGSKVÄLLAR

   CAFÈ ÖRTAGÅRDEN

Våren 2019

KONTAKTUPPGIFTER ÖRTAGÅRDEN
Adress: Kyrkebyn 118, 451 93 Uddevalla, telefon 0522-66 01 28
Föreståndare Henrik Vestergård, mobil: 072-708 70 41
Bitr. föreståndare Karin Jonsson, mobil: 070-566 67 39

Telefontid: mån - fre kl 10-12 Ibland svarar vi även på andra tider! 
Plusgiro: 987639-2, Bankgiro: 5295-3205, Swish: 123 311 38 75
e-post: info@ortagarden.se Hemsida: www.ortagarden.se

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. 


