
                WETTERLUNDHELGEN DEN  2-4 OKTOBER  2009 
 

 

 

Kära vänner och Wetterlundläsare!                                                         2009-08-25 

 

 

Sommaren går mot sitt slut och vi hoppas att ni alla fått en riktigt skön avkoppling.  

Vi hoppas också att ni nu känner er laddade inför höstens Wetterlundkonferens. 

För nu är det bara omkring en månad tills den äger rum. En viktig förändring för årets 

konferens är att Rolf J. är ansvarig för uppläggningen. 

 

Årets tema är  ” Tillväxt i Kristus ”  

                           Vad behöver jag för min tillväxt? 

                           Hur prövar jag mig själv? 

                           Vad behöver jag vara vaksam över? 

 

I årets konferens kommer det både att vara gemensamma samlingar och gruppsamtal. 

Avsikten är att vid de gemensamma samlingarna få inspiration och tankar, som kan vara till 

hjälp i gruppsamtalen och att fokus hela tiden är mitt eget svar på de tre frågorna. 

Förhoppningen är att alla deltagare på så sätt ska få något nytt med sig hem från konferensen. 

 

Som en förberedelse inför konferensen är det lämpligt att läsa bergspredikan (Matt.5-7) 

som Wetterlund behandlar i Guds barn ur Jesu Lära (s. 59-90). Det är också värdefullt att 

läsa igenom första och femte delen av kapitel 7 i Andens Lag, om den förpingstliga 

lärjungaskolan (s. 450-59) resp om självprövning (s. 513-18). För att förstå vår tid 

rekommenderas även läsning av kapitel 2 om vilddjuret i Andens Lag (s. 57-95) samt breven 

till Laodicea (s. 842-59) och Filadelfia (s. 859-89) i kapitel 9. 

 

Vår gemensamma målsättning är att den helige Ande ska leda konferensen så att alla 

deltagare ska växa till och få del av rikedomen i Kristus i fullt mått genom uppbyggelse, 

uppmuntran, förmaning och tröst allt efter behov. 

 

Vi tackar för de anmälningar som redan nått oss och ber alla övriga som önskar deltaga att 

anmäla sig senast den 18 september. Programmet för konferensen framgår av nästa sida i detta 

utskick. Vi uppmanar deltagarna att förutom bibel ta med sig Jesu lära och Andens lag och 

gärna även andra Wetterlundskrifter. 

 

Hjärtligt välkomna till Trunnagården!   Guds frid och Välsignelse! 

 

 

        Rolf J.          Ulla och Klas 



WETTERLUNDHELGEN DEN  2-4 OKTOBER   2009 

 (Samtliga möten äger rum i Trunna kyrka) 
 
Fredag kl 17.30 Incheckning och mat 
 
 kl 19.00 Kvällsmöte:  Stig och Klas hälsar välkommen 

Inledning:   Rolf J.  
Avslutning med gemensamt kvällsfika. 
 

Lördag kl 8.30 Frukost 
 
 kl 9.30 Morgonbön:  Stig  

Gemensam samling 
Uppdelning i  grupper 
  
Gruppsamtal i olika grupprum (efter uppdelning i grupper) 
  

kl 11.00 Kaffe  (därefter fortsättning av samtalen i samma grupprum) 
   
kl 13.00 Middag 
 
kl 15.00 Gemensam samling   

Gruppsamtal i olika grupprum (samma gruppindelning 
             som under f m) 

 
kl 17.30 Kvällsmat 
 
kl.19.00  Gemensamt kvällsmöte 

Utvärdering:  
Avslutning med gemensamt kvällsfika. 

 
Söndag kl 8.30 Frukost 
 
 kl 9.30 Morgonbön:  Stig   

 Avslutning 
     
 kl 11.00   Gudstjänst 
 

kl 13.00 Middag 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anmälan till Trunnagården senast den 18 september;  
 

Trunnagården ,  Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa 
Tel 0250-41444 ,  fax 0250-422 22 


