- Att vara del av husfolket kostar inget och man får fri mat och logi.
- Ett läsår börjar i mitten av augusti och slutar strax före midsommar.
- Du kan välja att vara med från en termin upp till fyra terminer.
- När du ansökt får du komma på 1-2 provvecka/-or utan förpliktelser
innan beslut om antagning sker.

husfolket

Vill du bli en del av

i Bjärka-Säby?

Ett par röster om husfolkslivet...
Niklas Lindholm, förvaltare på Nya Slottet, Bjärka-Säby:
”Att tillsammans med andra hitta en i längden levbar rytm av bön, arbete
och gemenskap”.
Eleonore Gustafsson, pastor och församlingsplanterare, EFK:
”Jag räknar tiden som husfolk på Bjärka-Säby som något av det mest
dyrbara i min utbildning som pastor men också för vardagslivet som
kristen”.

Vill du bli en del av detta?
Maila ansokan@nyaslottet.se för mer
information
eller ring
Monica Söderqvist (verksamhetschef)
013-23 25 62
eller
Niklas Lindholm (förvaltare)
013-23 25 66
www.pingstlinkoping.se

Ansök nu!
Att kliva åt sidan en period från det brusande livet för att
leva ett liv i bön, arbete, undervisning, gemenskap
och samtal kan förändra ditt liv.
Det kan ge dig en förankring i tron,
en rytm och balans,
som du kan ha med dig för resten av ditt liv.

”Miljön andas frid och ro och öppnar sinnet för det
stora mysteriet i tillvaron, att vi är oändligt älskade och
högt värderade av Gud.”
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men vittnesbörden från dem som genom åren levt husfolksliv bekräftar
detta. Husfolkslivet har vissa likheter med ett klosterliv, inte minst
den goda rytmen med bön och arbete, men det finns stora skillnader. Medan den som går i kloster stannar för livet gör husfolket det
för en begränsad tid, max två år, och den tiden är en förberedelse
för ett Kristuscentrerat liv mitt i samhället. Vi har genom åren sett
många teologistudenter ta en tid som husfolk som en del av sin utbildning
och de berättar med glädje om vad husfolkslivet har betytt för dem.

Praktiskt så fungerar husfolkslivet på följande sätt:
- du bor i en lägenhet på Nya slottet tillsammans med andra men med
eget rum.
- Du arbetar 30 timmar i veckan med olika sysslor och deltar i tidebönen
(4 ggr/dygn) varje dag.
- Du deltar i samtal regelbundet, både i grupp och enskilt tillsammans
med en andlig vägledare.
- Du får undervisning av själavårdare och pastorer från Pingstkyrkan i
Linköping, från andra kyrkor och Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

