WETTERLUNDHELGEN den 5 - 7 oktober 2012
- med fokus på Jesu Lära

Kära vänner och medvandrare!

2012-09-04

Ännu ett år har gått och om en månad är det dags för en ny Wetterlundkonferens.
Efter den korta sommaren känner nog en del av oss att vi kanske inte riktigt fick den
avkoppling vi önskat. För tidens ständigt ökade tempo och vardagens aldrig sinande
krav gör det nödvändigt att stanna upp ibland. Vi behöver samla oss, förändra vårt
perspektiv och komma ifrån den här världens hårda grepp. Och ju hårdare världens
alla krafter försöker dra oss in i sina garn, desto större ansträngningar behöver vi
göra för att bli ett med Gud!
Detta är egentligen också vår avsikt och förhoppning med konferensen! För det finns
inget effektivare sätt att släppa världens malande och förrädiska tankar än att
fokusera på Jesus själv och på hans lära! ”Min lära är inte av denna världen”, säger
som vi vet Jesus och det är just om denna lära som konferensen ska handla. Och för
att tränga in i Jesu lära kommer vi att använda oss av Wetterlunds bok med samma
titel.
Konferensens mål är dock inte bara att fokusera på färdiga tankar och texter, utan vi
vill också ge utrymme för deltagarnas egna känslor och tankar. Programmet kommer
därför att innehålla mycket tid både för enskilda samtal och i grupper. Vi ser fram
emot några avspända dagar med inspirerande tankeutbyte på många nivåer.
Det är inget krav att ha läst Wetterlund tidigare, men vi vill ändå rekommendera
boken ”Jesu Lära” för alla som funderar på att delta i konferensen och vill förbereda
sig. Boken kostar 90 kr och kan beställas från Trunnagården. Vi kommer att bara
använda oss av bokens två första delar och genom att läsa sid. 7-41 får man en god
inblick i det aktuella område som vi räknar med att ta upp.
Jämfört med tidigare år kommer det denna gång att ges lite mer tid för egna
aktiviteter. Så vi hoppas på fint väder så att de som vill använda
lördagseftermiddagen för t ex promenader i den vackra naturen kring Orsa, kan göra
det.
Trunnagårdens avgift för hela konferensen inklusive logi och mat är 1000-1200
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 25
september. Samtidigt ber vi alla som har boken ”Jesu Lära” av N.P.Wetterlund att ta
den med sig!

Guds Frid och Välsignelse! Hjärtligt välkomna till Trunnagården!

Ulla och Klas

WETTERLUNDHELGEN DEN 5 - 7 OKT 2012
(Mötena äger rum i Trunna kyrka)
Fredag

Lördag

Söndag

kl 17.30

Incheckning och mat

kl 19.00

Kvällsmöte:
● Välkommen till Trunnagården! (Stig)
● Inledning och allmänt kring konferensen (Klas)
● Om Jesu Lära; ett ja och ett nej
● Avslutning med gemensamt kvällsfika

kl 8.30

Frukost

kl 9.30

Morgonmöte:
● Bön och inledning (Stig)
● Genomgång och presentation dagens tema
● Gruppsamtal i olika rum

kl 10.45

Kaffe (sedan fortsätter gruppsamtalen i samma rum)

kl 13.00

Middag (med utsträckt tid för promenad och samtal)

kl 17.30

Kvällsmat

kl.19.00

Kvällsmöte:
● Gemensamma samtal kring temat och Jesu Lära
● Gemensam bön
● Avslutning med kvällsfika

kl 8.30

Frukost

kl 9.30

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

kl 11.00

Gudstjänst i Trunna kyrka (Predikan; ännu ej fastställt)

kl 13.00

Middag

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälan bör göras till Trunnagården senast den 25 september via e-post eller
telefon.
Kostnad för mat och logi 1000-1200 kr exklusive lakan
Trunnagården, Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
tel 0250-41444 , fax 0250-422 22

