
Har du frågor eller vill anmäla dig? 
Kontakta då:

amani@elmbv.se

Benedikte Nilsson
Mail: benediktenilsson@gmail.com

Tfn: 073-439 31 39

Per Anders Einarsson
Mejl: peei@spray.se

...våra smärtor tog Han
på sig ... genom Hans sår 

är vi helade.
Jes 53:4,5

– ett bibliskt och själavårdande koncept för 
försoning – med ursprung i Afrika men globalt 

användbart.
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Påskläger på 

Breanäs Missionsgård

3–4 april



Fredag (Långfredag)
10.00
Introduktion, Förväntningar, Inledning
Huset som symbol

10.30–12.00
Grundläggandet Upptäcka Guds hjärtelag

• Guds ursprungliga avsikt för mänskliga relationer
• Fördomar
• Guds svar; det Heliga Folket
• Kyrkan, Kristi kropp, Guds redskap för förändring
• Lidande – och en kärleksfull Gud

14.00–16.30
• Att känna Gud som en kärleksfull Far

Själavårdstid/Tid för egen reflektion
Bygga väggarna Helande av sår

• Tjuven
Gruppdiskussioner

16.30–17.30
• Den sårade själen
• Guds svar på mänskligt lidande

19.30–21.00
• Korsets verkstad 

Reflektioner 
Lovsång och andakt

Lördag (Påskafton)
9.30–12.00
Lovsång och andakt
Bygga innertak...

• Förlåtelse
• Ånger och bön om förlåtelse
• Träda fram i gapet

Tid för eftertanke och bekännelse

13.30–15.00
...och Lägga yttertak

• Försoning
• Uttala välsignelser
• Hur går vi vidare?

Lovsång

17.00
Påskfest med jubel och tacksamhet!

Upptäckten av Guds hjärtelag

Ånger och förlåtelse
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amani använder byggandet av ett hus som 
ett samlande tema. Det har 3 delar. Grunden, 
Väggarna och Taket.

Grundläggandet handlar om att Upptäcka Guds 
hjärtelag. Detta är en innehållsrik del och precis 
som när man bygger ett vanligt hus så är det viktigt 
att lägga en god grund för att bygga ett bra hus. 
Det är viktigt att ha tillräckligt med tid för att hinna 
reflektera över innehållet, gärna med små pauser.

Helande av sår ger väggarna på huset. Vad 
händer med oläkta sår? Hur påverkar de oläkta 
såren oss i våra relationer med andra? Här ges 
möjlighet att lägga av det som är svårt, som sårar 
och tynger. Korsets verkstad är ett av workshopens 
klimax. 

Den tredje delen, takläggandet handlar om 
Förlåtelse, Ånger med bön om förlåtelse och 
Försoning. Vad innebär det att förlåta, att be om 
förlåtelse? Kan vi stå i gapet som representant 
för en grupp?! Hur? Viktiga delar att fundera 
igenom och reflektera över. Här ges också tid för 
bekännelse och förlåtelse beroende på hur man 
berörts av den Helige Ande. I avslutningen ges sen 
chans att välsigna varandra i glädje.

Workshopens fokus är på att hela sår och ge 
redskap till mellanmänsklig försoning (inte på att 
lösa specifika konflikter). Konceptet innehåller 
därför en hel del sådant som berör ens inre och 
man behöver tid för att smälta och ta in det. Alla 
delar länkas ihop med varandra. Man bör därför 
vara med från början till slut för att få helheten.

Att försonas är att återställas till den relation 
Gud avsåg från början, också i våra mänskliga 
relationer. 
Amani är ett ord på swahili som betyder fred.

Vi börjar långfredagens förmiddag med drop 
in-fika kl. 09.30  och avslutar med en jublande 
påskfest vid 17-tiden på påskaftons kväll.

Pris: 500 kr (studerande betalar: 400 kr, 
enkelrumstillägg: 100 kr)

Vill ni komma kvällen innan (Skärtorsdag) eller 
stanna en extra natt (Påskdagen) så löser vi det till 
självkostnadspris.

Anmälan och frågor till amani@elmbv.se.


