WETTERLUNDHELGEN den 30 september - 2 oktober 2011

Kära vänner och Wetterlundläsare!

2011-08-26

Tiden tycks med åren gå allt fortare och nu är det inom kort dags för höstens
Wetterlundkonferens. Vi hoppas att ni är utvilade och fyllda av energi och att ni längtar efter
att få gripa er an de andliga frågeställningar som vi planerar att ta upp under konferensen.
Även denna gång har vi försökt hitta frågor som är viktiga för oss alla. Det gäller inte minst
frågan om hur vi ska förhålla oss i denna ändens tid; både som enskilda individer och som
kristna församlingar. Visserligen vet ingen exakt var vi befinner oss i det profetiska
tidspanoramat, men att tiden är långt skriden är de flesta idag överens om. Så vi tror att det
är livsviktigt att hålla de frågor aktuella som Wetterlund fokuserar på i sina skrifter. Och det är
alltså syftet med denna och alla övriga konferenser vi haft genom åren.
Som framgår av Trunnagårdens broschyr har höstens konferens rubriken: ”Solkvinnan Guds församling i ändens tid!” Solkvinnan syftar på det begrepp Wetterlund använder i
Andens Lag just för att beteckna både de individer och församlingar som utgör Guds
redskap under den sista tiden. Solkvinnan är också rubriken på det tolfte och sista kapitlet i
Andens Lag; den text som utgör det viktigaste underlaget för vår konferens. Så på ett sätt
kan man säga att konferensen inte minst riktar sig just till de individer som i sitt hjärta känner
kallelsen att bli ett användbart redskap under denna tid!
Det är vår förhoppning att många genom världsläget ska känna tidens allvar och vilja delta i
de studier vi gemensamt kommer att bedriva under denna helg. Här finns möjlighet att både
lyssna till undervisning som kanske inte ges någon annanstans och samtala i mindre
grupper. Denna blandning av undervisning och samtal har uppskattats av våra deltagare
genom åren. Under årets konferens behåller vi alltså i huvudsak samma struktur, men det
finns också flera nyheter. En av dessa är att vi i år har varit åtta personer som deltagit i
planeringen, vilket vi hoppas ska innebära en ännu mer givande konferens!
Fast vår ambition är egentligen att få alla deltagare engagerade i förberedelsen till
konferensen! Och detta kan ske både genom studier av textunderlaget och genom bön för
konferensen. Så vi hoppas att var och en som önskar delta också känner behovet av denna
andliga förberedelse, för vår erfarenhet av de gångna åren är att de som gjort sig mödan att
ge tid och energi åt sådan förberedelse, också får ut mer av konferensen! Men inte bara det;
alla deltagare och hela konferensen lyfts av detta arbete! Så vi uppmuntrar alla till läsning av
kapitel 12 i Andens Lag del 2. (Den som inte har tillgång till boken kan få den aktuella texten
sänd via e-post. Hör i så fall av dig till oss!)
Med denna inbjudan bifogas också programmet. Vi kommer som vanligt att ge stor plats åt
våra gruppsamtal som sker under två pass under lördagen. Teman för dessa samtal kommer
att förmedlas under den presentation som föregår samtalen.
Trunnagårdens avgift för hela konferensen inklusive logi och mat ligger på 900-1100 kronor
beroende på boendet. Vi tackar för de anmälningar som nått oss hittills och ber alla övriga
som önskar deltaga att skicka eller ringa in er anmälan senast den 20 september. Vi vill
samtidigt uppmana alla som har tillgång till Andens lag av Wetterlund att ta del 2 med sig!

Guds Frid och Välsignelse! Hjärtligt välkomna till Trunnagården!
Ulla och Klas

WETTERLUNDHELGEN DEN 30 SEPT - 2 OKT 2011
(Samtliga möten äger rum i Trunna kyrka)
Fredag

Lördag

Söndag

kl 17.30

Incheckning och mat

kl 19.00

Kvällsmöte:
● Välkommen till Trunnagården! (Stig)
● Inledning till konferensen (Klas)
● Tankar kring ondskan och hur den kan tvingas att
verka för det goda (Klas)
● Avslutning med gemensamt kvällsfika och
samtal kring föredraget

kl 8.30

Frukost

kl 9.15

Morgonmöte:
● Bön och inledning (Stig)
● Genomgång och presentation av frågeställningar kring
Andens Lag, kap.12.
(Björn och Elisabeth S.)
● Gruppsamtal i olika rum

kl 11.00

Kaffe (därefter fortsättning av samtalen i samma rum)

kl 13.00

Middag

kl 14.30

Eftermiddagsmöte
● Fortsättning på förmiddagens samtal i samma grupper

kl 17.30

Kvällsmat

kl.19.00

Kvällsmöte:
● Församlingen som Solkvinna (Sven N.)
● Samtal med utgångspunkt både från dagens
gruppsamtal och kvällens föredrag
● Avslutning med gemensamt kvällsfika och
fortsatta samtal

kl 8.30

Frukost

kl 9.30

Morgonmöte:
● Bön och inledning (Stig)
● Ordet är fritt; tankar och erfarenheter
● Utvärdering och sammanfattning

kl 11.00

Gudstjänst i Trunna kyrka (Predikan av Anders G.)

kl 13.00

Middag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälan bör göras till Trunnagården senast den 20 september via e-post eller
telefon.
Kostnad för mat och logi 900-1100 kr exklusive lakan
Trunnagården. Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa, tel 0250-41444 , fax 0250-422 22

