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BRA ATT VETA

Kuvarp ligger i Ölsremma socken på gränsen mellan Småland 
och Västergötland i Tranemo kommun. Gården drivs av 
Stiftelsen Gruppsamlingsgården Kuvarp, grundad av Olof 
Josefsson. 

Det går bra att komma till Kuvarp på väg eller med tåg 
till Limmared, sista sträckan med tågtaxi mot en låg avgift. 
Taxibokning tel 0325-77010.

Deltagarna i smågrupperna ger ett frivilligt bobidrag, 
medan lägergrupper hyr hela eller delar av gården till ett fast 
pris. 

Gården kan ta emot ett 40-tal personer.  Alla som kommer 
har självhushåll. 

FRÅGOR OCH BOKNING 

Ulf Södahl, 0707-106174, sodahl@hotmail.com 
Ingrid Isaksson, 0761-709077
Bg 5702-4309

KUVARP

tel 0321-621 25 
www.kuvarp.se

RUM, RYTM OCH LIV I  KUVARP 

För kropp och själ och för en god dygnsrytm kan den gamla 
bondetraditionens regelbundna mattider kombineras med 
gemensamma samlingar i gårdens kyrka.

Kuvarp har flera byggnader av olika karaktär för att flexibelt 
möta många behov och flera små grupper samtidigt. Visionen 
om enkelhet, det icke-fulländade och det pågående är 
bokstavligen inbyggt i väggarna. 

Gruppgården är gemenskapspunkten. Det praktiska köket 
och samlingsrummet med vedkamin bjuder till gemensam 
matlagning, samtal och lek.  

Kuvarp inbjuder regelbundet till pilgrimsvandring, 
idéhelger, smågruppshelger och tillsammansläger. 

VÄLKOMMEN TILL 

KUVARP

Den lilla gruppen, Ömhet, 
Barnen, Kroppslighet, Enkelhet, 
Tilltro, Samtalet, Bejakande, 
Gemenskap,Tilltro till Guds ömhet, 
Kristendomens tro att Gud är troende 
just nu, tror på oss människor.

”Där två eller tre är samlade i mitt 
namn är jag mitt ibland dem” 
Jesus



VÄLKOMMEN TILL KUVARP

Kuvarp är framför allt de små gruppernas gård. Måltid 
och rikligt med gemensam tid är två av gemenskapens 
grundingredienser. Tillsätt ömhet och tilltro – och plötsligt är 
vi mitt i gemenskapsundret! 

Kuvarp är en plats för goda samtal, en plats där man kan prata 
färdigt med varandra. Lugnet hjälper samtalet att finna spår 
bortom dagordning och artighet. 

Kuvarp är en plats för barn, ungdomar och unga vuxna. 
Barnen har en central plats, i lek och i gudstjänst, gärna i 
gemenskap över åldersgränser. Detta märks på sovloften i 
nio av rummen, kistan med ”Kyrkfolket” i kyrkan, kåtan, 
luffarlogen och baddammen.

Kuvarp är även öppen för större grupper från församlingar, 
styrelser och föreningar. 

VÄLKOMMEN TILL GUDS ÖMHET

Tack Guds ömhet som vill ömma oss och andra med varandra.
Överallt finns Guds ömhet, men ibland behöver vi komma 

bort för att komma hem. Kanske till Kuvarps Kyrkby, en 
bondgård med anor från 1500-talet. Välkommen!

Kuvarps kyrka har ett vackert läge och en atmosfär av 
enkelhet och bön. De fyra glasmosaikfönstren kompletterar 
naturens altartavla. 

Nattvarden står framdukad hela dagen. Mellan samlingarna 
är kyrkan tillgängligt för enskild stillhet, andakt och 
meditation, och för olika grupper efter önskemål.

I kyrkan kan besökarna tända böneljus som ingen släcker.

Gården ligger i en öde trakt på det Sydsvenska höglandet, med 
milsvida vyer och med sol från dess uppgång till dess nedgång. 
Inom räckhåll finns Komosse med den spännande spångade 
leden och med goda möjligheter till skidåkning på vintern, samt 
natursköna vandringsstigar i skogslandet för pilgrimer, både i 
gårdens närhet och i vidare cirklar. 


