
 
 
Välkommen till L’abri la Vall, en kristen retreatgård i södra Frankrike! 
Under ”Prova På”-retreaten kommer vi att utgå från ”Frälsarkransen”, Martin Lönnebos tankar om en 
strukturerad böneform. Retreaten riktar sig främst till dig som är nyfiken och vill se hur en retreat kan gå till, 
men självklart välkomnar vi även dig med retreat-erfarenhet. 

 
Retreatledare: Ingrid Gårdh är arbetsterapeut och jobbar inom socialtjänsten.  

Hon har erfarenhet av att leda grupper i Frälsarkransen och i stress-hantering. 
 

Hans Gårdh är präst i Svenska kyrkan och arbetar sedan ett antal år som kyrkoherde.  
Han har erfarenhet av att leda retreater och olika samtalsgrupper. Han har bland annat gått 
S:t Lukas själavårdsutbildning. 

 
Ingrid och Hans bor på Värmdö. De har båda erfarenheter av pilgrimsvandringar. 

 
Husfolk:          Magdalena Hedström arbetade i Sverige som lärare, både för barn och för vuxna. Hon 

värdesätter den personliga relationen när det gäller andlig vägledning, och hon är en god 
lyssnare som det är lätt att få förtroende för. 

 
Björn Hedström har utbildning som själavårdare och retreatledare. Musik har alltid varit en 
stor del av hans liv, och som solist och körledare har han använt sången som ett redskap för 
att presentera sin tro. 

 
Magdalena & Björn Hedström – grundare av L’abri la Vall.                                                                                                                

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

           www.labrilavall.com 



Datum:  Tisdag 20 september – Lördag 24 september 2022.  
Retreaten börjar med middag och introduktion på tisdagskvällen och avslutas 
med gudstjänst med nattvard och lovsång på fredagskvällen, alternativt 
lördagsmorgonen beroende på avresetider. 
Vi erbjuder möjlighet att komma tidigare och/eller stanna längre för  
den som vill. 

 
Program:  * Varje dag (förutom lördag) börjar med Mässa i kapellet innan frukost. 

* Därefter äter vi frukost i tystnad till musik. 
* Förmiddagarna fortsätter i tystnad med vägledning och fokus     
   på personlig tro och Gudsrelation.  
* Vi äter lunch tillsammans under tystnad. 
* Eftermiddagarna börjar med gemensam vägledning och vi bryter tystnaden.    
  Den som vill är välkommen ett följa med på en vandring eller en utflykt. 
* Under middagen blir det tid att prata tillsammans i gruppen. 
* Varje dag avslutas med aftonbön i kapellet eller i klosterträdgården. 
 
Under retreatdagarna erbjuds tid för enskilda samtal med någon av 
retreatledarna eller med husfolket.  
Det kommer också ges möjlighet att utforska de storslagna bergen som 
omger L’abri la Vall och även floden som rinner i närheten. 

 
Resa:  Var och en bokar sin egen resa. 
  Se resealternativ på vår hemsida, www.labrilavall/resa-hit/. 
  Toulouse eller Barcelona är de destinationer vi rekommenderar för tillfället. 

Samåkning när det gäller hyrbil är att föredra. 
Vi hjälper gärna till med att förmedla kontakter enligt överenskommelse. 

 
Boende:  Välj mellan 

* Dubbelrum de Luxe à 89 €/natt (x 4 nätter = 356 €) 
      med dubbelsäng (160x200), privat dusch och toalett samt AC och balkong. 

* Dubbelrum Premium à 79 €/natt (x 4 nätter = 316 €) 
   med dubbelsäng (180x200) eller 2 enkelsängar (90x200),  
   privat dusch och toalett. 
* Dubbelrum Standard à 69 €/natt (x 4 nätter = 276 €) 
   med dubbelsäng (160x200) eller 2 enkelsängar (90x190),  
   gemensam dusch och toalett. 

 
Förtäring:  Helpension enligt följande à 130 €/person: 
 

4 frukost (onsdag-lördag)  
3 lunch (onsdag-fredag) inkl. dryck och kaffe 
4 fika (onsdag-lördag) 
4 middag (tisdag-fredag) huvudrätt och dessert inkl. dryck och kaffe 

 
(Kompletterande måltider före, och efter retreaten erbjuds vid önskemål.) 

   
Kostnad:  70 €/person för själva retreaten förutom resa, logi och förtäring. 
 
Anmälan:  Bokning sker via hemsidan www.labrilavall.com/bokning/priser. 

Fyll i kontaktformuläret längst ner till höger på sidan och ange 
”Prova på”-retreat samt önskemål om boende. 
Retreatavgiften betalas via Swish direkt till retreatledarna i samband med 
anmälan.  
Resterande kostnader, såsom mat och logi betalas mot faktura efter avslutad 
retreat. 
Anmälan är bindande och retreatavgiften betalas endast tillbaka mot 
läkarintyg eller motsvarande. 
Bokningsbekräftelse med ytterligare information samt Swish-nummer skickas 
i samband med anmälan. 
 



 
 

 

PROGRAM ”PROVA PÅ-RETREAT” 20-24 september 2022 
 
Tisdag 19.30 Middag samt information. 

21.00 Aftonbön i kapellet. 
 
 
 
Onsdag- 08.00 Mässa i kapellet. 
Fredag 08.30 Frukost under tystnad till stilla musik. 

09.30 Förmiddagarna fortsätter i tystnad med gemensam vägledning 
och fokus på personlig tro och Gudsrelation.  
Därefter ges möjlighet till att följa ”Frälsarkransvandringen”, eller 
att ströva fritt i bergen eller utmed floden. 

12.15 Tidebön i klosterträdgården om vädret tillåter, annars i kapellet. 
12.30 Lunch under tystnad till stilla musik. 
14.00 Eftermiddagen börjar med gemensam vägledning.  

Därefter bryter vi tystnaden och den som vill är välkommen ett 
följa med på en vandring eller en utflykt. 

 Vi behåller stillheten på gården om man hellre vill dröja kvar i 
tystnaden.  

16.30 Eftermiddagsfika kan tas med på vandringen eller serveras på 
gården för den som väljer att stanna där. Man kan välja att sitta 
ensam eller tillsammans med gruppen. 

19.30 Middag då vi får möjlighet att lära känna varandra och 
tillsammans dela erfarenheter.  

21.00 Aftonbön i kapellet. 
 (Fredag: Ev. gudstjänst med nattvard och lovsång beroende på 

lördagens avresetider) 
 
 
 
Lördag 08.30 Frukost (ej under tystnad). 

09.30 Ev. gudstjänst med nattvard och lovsång i kapellet beroende på 
avresetider (ersätter då fredagens gudstjänst) 

10.30 Kyrkkaffe (utgår om gudstjänsten hålls på fredagskvällen) 
11.30 Utcheckning 

 
   

 

 


