Kompass Stormöte 16 – 17 januari 2023, Åh stiftsgård
All that is required is discipline, artistery
and a little bit of foolishness
Huvudtalare:
Fr. Andrew Walker är präst inom Anglikanska kyrkan och verksam i London, för närvarande som
kyrkoherde i St Mary´s, Bourne street. Han har varit med och byggt upp både St Marylebone
Healing and Counselling Centre och London Centre of Spiritual Direction. Han är en uppskattad
lärare och föreläsare inom ignatiansk vägledning och är författare till bl.a. Journey into Joy.

Program:
Måndag 16 januari
fr 11.30 Inkvartering
12.00 Lunch
12.45 Inledning med presentation av seminarier
13.00 ”All that is required is discpline, artistery and a
little bit of foolishness”, Fr. Andrew Walker
15.00 Enkelt fika
16.00 Seminarier
17.00 Middag
18.30 Kompass årsmöte
20.00 Mässa i kyrkan
21.00 Kvällsfika med fralla

Tisdag 17 januari
08.00 Laudes i kyrkan
08.30 Frukost
09.30 Fr. Andrew Walker: Föredrag, samtal och
reflektioner.
12.30 Lunch
13.30 Seminarier
15.00 Avslutning

Seminarier:
* Andlig vägledning och kyrkan, Susanne Carlsson, präst i anglikanska kyrkan och ansvarig för Kompass utbildningar.
* När tiden var inne -musikseminarium, Ulla Käll, musiker, författare och retreatledare på bl.a. Tomasgården i Norge.
* Med Ignatius i kampen för klimat och miljö, Anna Karin Hammar, präst, teol. doktor och författare.
* När jag möter motstånd i det andliga livet – om att övervinna andlig misströstan, Andreas Carlgren, skribent och
föreläsare, aktiv i S:t Eugenia församling i Stockholm.
* Samtal & fördjupning utifrån stormötets huvudföredrag, Fr. Andrew Walker
Kompass årsmöte: Måndag 18:30 har föreningen sitt årsmöte.
Kostnad:
Pris med logi
Hotellrum enkel
Hotellrum tvåbädd
Enkelrum dusch/wc korridor
Tvåbäddsrum dusch/wc korridor

2185 kr
1855 kr
1955 kr
1665 kr

Pris utan logi
Endast måndag
Endast tisdag
Daggäst mån + tis

930 kr
760 kr
1340 kr

Åh stiftgårds avbokningsregler gäller.
Det finns möjlighet att söka bidrag på 500kr hos Kompass för den som behöver ekonomiskt stöd för att delta. Ansökan
skickas till: samordnare@foreningenkompass.se
Anmälan: Sker direkt till Åh stiftsgård på info@ahstiftsgard.se eller 0522-25056, senast 15 dec. 2022.

VÄLKOMMEN!

