
WETTERLUNDHELGEN den 15-17 oktober 2010 
 
 
 
Kära vänner och läsare av Wetterlunds skrifter!         2010-08-30  
 
 
Vi hoppas att sommaren har gett er den avkoppling och påfyllning av energi som vi alla 
behöver! Men det räcker inte med bara fysisk energi, för som vi vet behöver vi också andlig 
stimulans! Och sådan stimulans hoppas vi att höstens Wetterlundkonferens kommer att 
kunna bidra till!  
Nu är alltså dags igen! Om bara några veckor ses vi förhoppningsvis åter på Trunnagården!   
Årets konferens  är den tionde i ordningen, samtidigt som det nu är precis 100 år sedan 
Andens lag först gavs ut. Det innebär ett dubbelt jubileum som vi har för avsikt att fira genom 
att försöka komma närmare Guds tron och tränga djupare in i källan till Guds levande vatten. 
Den källa som det är uppenbart att Wetterlund funnit och som gör hans skrifter så levande 
och outtömliga!  
 
Som framgått av Trunnagårdens broschyr har höstens konferens underrubriken: ”Tillbaka till 
Guds tron!” Så ambitionen har satts högt och för att den ska kunna infrias behöver vi allas 
aktiva medverkan! Och vi vill i första hand uppmuntra alla till bön och studier inför 
konferensen. Och när det gäller studier av Wetterlunds skrifter är det främst följande tre 
böcker och sidor som är aktuella: 
 

          1.  Guds vredes skålar  (s. 7-48)  

   2.  Andens Lag, del 1  (s. 1-56) 

  3.  Guds Tempel  (s. 9-47)  

  
Även om ni har mycket annat att stå i, hoppas vi att ni ändå vill ta er tid att läsa igenom och 
begrunda de aktuella avsnitten i förväg. All tidigare erfarenhet visar att de som gör det får ut 
betydligt mer av konferensen. Och inte bara det, för om de flesta av oss har gjort dessa 
förberedelser kommer nivån för hela konferensen att lyftas. Så genom denna ansträngning 
kan vi gynna alla!   

 
Med denna inbjudan kommer 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 de presentationer som föregår samtalen.   
 
Vi vill också uppmärksamma er alla på att vi har fått en nytt utförande på vår hemsida. Det är 
en  av våra läsare av Wetterlund, Andreas S., som har gett sidan ett lyft och nu står som 
ansvarig för den. Adressen är densamma  (www.npwetterlund.se). Tag gärna en titt på den 
och ge oss dina synpunkter! Vi ska försöka göra den så tydlig och bra som möjligt och 
behöver därför alla råd vi kan få! På hemsidan finns också inbjudan till konferensen och 
programmet under fliken ”aktuellt”.  
 
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 5 oktober. Vi vill samtidigt 
uppmana alla som har tillgång till de tre aktuella böckerna av Wetterlund att ta dem med sig!      
 
Guds Frid och Välsignelse! Hjärtligt välkomna till Trunnagården!  
 
 

Ulla och Klas  



WETTERLUNDHELGEN DEN  15-17  OKT 2010  
 (Samtliga möten äger rum i Trunna kyrka) 
 
Fredag kl 17.30 Incheckning och mat 
 
  kl 19.00 Kvällsmöte:  
    ● Välkommen till Trunnagården! (Stig ) 
    ● Inledning:  (Klas)  

 ● Betraktelse över samspelet mellan rollerna som profet 
    och lärare    (Anders G.)  
 ● Några tankar kring första delen av Wetterlunds  
    bok ”Guds Vredes Skålar”  (Klas )   
 ● Avslutning med gemensamt kvällsfika 
  

Lördag kl 8.30  Frukost 
 
  kl 9.15  Morgonmöte: 
    ● Bön och inledning (Stig) 

 ● Genomgång och presentation av frågeställningar kring  
      Andens Lag, kap.1.      (Björn och Elisabeth S.)  

 Gruppsamtal i olika grupprum  (efter uppdelning i grupper) 
  

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

 
 kl 14.30 Eftermiddagsmöte 
   ● Genomgång och presentation av frågeställningar kring  

       första delen av boken  Guds Tempel   (Rolf J.)  
    ● Gruppsamtal i samma grupper som på förmiddagen 
   
 kl 17.30 Kvällsmat 

 
 kl.19.00  Kvällsmöte: 
   ● Redovisningar från dagens gruppsamtal  
    ● Betraktelse över Wetterlunds predikningar   (Hans N.) 
   ● Samtal och avslutning av kvällen med gemensamt kvällsfika 

 
Söndag 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 
 

 kl 13.00  Middag 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmälan bör göras till Trunnagården senast den 5 oktober helst 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 


