
 

 

Velkommen til retreat for Gand sokn på Utstein pilegrimsgard 13.-15.mai 
 

Kjære deltakere 

 

Hjertelig velkommen til retreat – dager i stillhet i en ramme med felles måltider, tidebønner, 

stille bønn, nattverd og tekstmeditasjoner. Vi gleder oss til å dele disse dagene med dere 13.-

15.mai. Det er nå påmeldt .. stk, derav Magne (diakon). 

 

Her er litt informasjon: 

 

Programmet er vedlagt. Ankomst på Pilegrimsgarden fra kl 17:00 fredag. 

Informasjonssamling og orientering kl 17.30. Middag (i stillhet?) kl 19:00. Retreaten slutter 

etter frokosten kl 10:00 søndagen. Vi oppfordrer alle til å reise slik at en får med seg  

gudstjenestene i Gand kirke eller i Ganddalen søndag 15.mai kl 11:00.  

 

Det anbefales å ha mobiltelefoner avslått under retreaten. Skulle dere ha behov for å gi et 

kontaktnummer under oppholdet, så kan Magne sitt nr brukes: 99377242 

 

På retreaten prøver vi å legge fra oss roller og titler. Du skal få slippe å ta ansvar for hvordan 

de andre har det. Det blir et todelt fokus denne helgen – 1) menighetsarbeidet (bønn for 

menigheten: barn, unge, voksenarbeid, eldre, syke, frivillige, ansatte etc..)  

2)-Smake på retreat og få påfyll til det indre bønnelivet (lytte til Gud og Guds stemme) 

 

Skyss/veibeskrivelse:  

 

Med egen bil kommer du fram ved å kjøre E 39 og så følge skiltene mot Utstein Kloster. 

Pilegrimsgarden ligger like ved veien mellom hotellet og klosteret. 

Buss nr.10 går hver time mellom Stavanger og Rennesøy. (holdeplass 24). Enkelte ruter har 

overgang til buss nr. 33, Fjøløy/ Mosterøy ved Sokn bomstasjon. Det er også mulig å bli 

hentet ved bomstasjonen ved å kontakte Magne. 

Det er 7 km fra E 39 til Pilegrimsgarden. Dersom noen har ledig plass i egen bil: si gjerne ifra 

til undertegnede på forhånd, så kan vi ordne samkjøring. Magne har muligens ledig plass i 

bilen, enten til eller fra Utstein. 

 

Om programmet: 

 

Det blir en felles innledning/info som forteller litt om hva retreat er og hva denne retreaten 

kommer til å inneholde. Det blir også mulighet for å si hvilke forventninger en har til 

retreaten. Denne retreaten blir en delvis stilleretreat. En åpner opp for noe frat under infoen 

fredag ettermiddag og likeså en periode på lørdagen. Det kommer til å henge en enkel 

informasjon med de viktigste opplysningene på Utstein pilegrimsgard.  

 

Prisen er kr 1800,- pr person i enkeltrom og kr 1600,- pr person i dobbeltrom. Betaling gjøres 

til Gand menighet sin konto 3250 07 05093. Vennligst merk betalingen med Menighetsretreat 

2022 og ditt navn. Har du spesielle matbehov pga allergi, meld ifra i god tid på forhånd. Det 

er sengetøy, håndklær og dusj på rommene. Vi tilbyr redusert pris om en bidrar med praktisk 

arbeid på kjøkken. 

 

http://www.kolumbus.no/


Ta med: Turtøy/regntøy og fottøy, og evt. en termos og drikkeflaske. Innesko anbefales.   

Husk å ta med bibel og notatbok (og evt. håndarbeid). Tegnesaker er tilgjengelig. 

 

Legg igjen arbeidsoppgaver hjemme. 

Vi anbefaler å prøve å ”roe ned” de siste dagene før retreaten begynner. 

 

 

Program menighetsretreat for Gand sokn 13.-15.mai 
 (Det kan komme noen endringer underveis) 

 

Stille Måltider med musikk (untatt middagen fredag /første måltid) 

 

 

Fredag: 

 

17.00   Ankomst og innkvartering 

17.30  Info og orientering om retreaten 

18.30  Egentid (finne rommene, se seg om) 

19.00-20.00 Middag m/dessert (Frukt blir satt frem utover kvelden) 

20.30  Kveldsbønn:  

 

Lørdag: 

 

08.15  Morgenbønn     

09.00  Frokost (Vi smører niste til lunsjen) 

10.00 Frivillige oppgaver, bønner og bibeltekster blir lagt frem. Mulighet for turer 

ute i naturen eller bare være i stillheten på huset. 

12.30  Lunsj/Nistepakke. Te/ kaffi og drikke blir satt frem for de som er på huset.  

Fra lunsj til middag- stillhet.  

13.00  Middagsbønn (evt værforbehold) 

13:30  Dagligstua  

15.30-16.00 Ettermiddagskaffe med noe attåt.  

 

19.00  Middag m/dessert (Kjøkkenet er åpent om noen har behov for mat senere) 

20.30-21.30 Samling/Delestund med nattverd 

 

 

Søndag: 

 

08.15  Morgenbønn (Mulig å pakke seg utav rommet før frokost) 

09.00  Frokost.  

10.00  Hjemreise (Magne reiser litt i forkant pga gudstjenste i Ganddalen) 

11.00  Gudstjeneste i Gand kirke og i Ganddalen (Lundehaugen) kl 11:00.  

 

Velkommen! 

 

 

Med vennlig hilsen                          

Magne Bjåstad, diakon    
 


