
 

 

Wetterlundhelgen 2021 

Trunnagården i Orsa,   1–3 oktober 

Tron har människoform 

Andens Lag, kapitel 8 om ”Tron” 

Prästen och författaren N.P. Wetterlund skriver i ”Tron” – kapitel 8 i sin bok Andens 
Lag – att:  ”Tron har människoform. Hon är den troende människan till både ande, själ 
och kropp.” 

Vad menar han med det? Vad betyder tron för oss som kristna?  ….. 

Citat från kapitlet 8 om ”Tron”, som bakgrund till Wetterlundhelgens tema: 

  ”Det dyrbaraste för Gud på hela vår jord är tron. Och det dyrbaraste för människor 
på hela vår jord är tron. Tron är för både Gud och människa det oförgängliga guldet 
(1 Petr 1:6–7).  
  Och då Människosonen kommer, söker han på hela jorden endast ett: tron 
  (Luk 18:8). 
  Och när nu tron har ett sådant värde, då ligger det vikt på att lära känna henne så 
att man vet vad hon verkligen är. Och därför frågar vi först: Vad är tron, eller vad är 
trons väsen?” 

  ”Tron har människoform. – Därav kommer det sig, att den sant överjordiska och 
övervärldsliga tron trivs endast i det sant mänskliga och naturliga lerkärlslivet och 
mår så hjärtans väl i det vardagliga, jordiska plikts- och sysslolivet med allsidig, 
ihärdig och trogen budhållning in i det minsta. Hon möter Gud-Allt i allt och suger i 
sig guld- och honungs-alltet i allt. Jordens för många så tråkiga prosa är för henne 
en himmelsk poesi.” 

   ”Skriften sätter aldrig tron som motsats till laglydnad, utan endast som motsats till 
en sådan laglydnad, som inte är tro eller gör av tro. Tro och levande laglydnad är 
såtaste vänner. Ja, de är ett. Men tro och död laglydnad, de är dödsfiender.” 

   "Kristus är trons begynnare och fullkomnare inte enbart i egen person utan också 
i varje troende människa. All verklig tro på jorden är Kristus tro, är Kristus själv i 
form och gestalt av tro." 

Under konferensen läser vi och samtalar om Wetterlunds bibelundervisning och vad 
den säger oss.  

Alla intresserade är varmt välkomna – även du som inte läst Wetterlund förut. 

Wetterlunds bok ”Andens Lag” kan laddas ner gratis från vår hemsida   
www.npwetterlund.se  

  Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté. 

 –   Program   –  

Fredag 1 oktober 

17:00  Incheckning på Trunnagården  – Kvällsmåltid kl. 18:00 

19:00 Välkomna 

     Förväntningar och personliga erfarenheter av helgens tema 

     Lovsång 

20:30 Introduktion till Wetterlund och kapitlet om ”Tron” 

21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap   ( – 22:30) 

http://www.npwetterlund.se/


 

Lördag 2 oktober 

 9:00  Introduktion – Gruppsamtal om konferensens tema med utgångspunkt från  
 några utvalda texter i kapitlet om ”Tron” 

 Gruppsamtal under förmiddagen och efter lunch  –  Lunchmåltid kl. 12:30 

14:00 Gruppsamtal, forts.  

15:00 Orgelkonsert i Orsa kyrka 

 Fri egen tid   –   Kvällsmåltid kl. 17:30 

  

19:00 ”Knytkalas” – fördjupning med både förberedda inlägg och spontana tankar  

 från deltagarna om helgens tema 

   Förberedda inlägg 

   Personliga erfarenheter av det Wetterlund förkunnar 

21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap   ( – 22:30) 

 

Söndag 3 oktober 

 9:00 Erfarenheter från gruppsamtalen 

 Utvärdering, synpunkter och kommentarer 

 Information och framåtblick  –  nästa års tema?..... 

         –  Konferensen avslutas  – 

 

11:00 Gudstjänst i Trunna Kyrka 

 Gudstjänsten är offentlig och leds av enskilda konferensdeltagare i  
 samverkan med Trunnagården och troende i Orsa.  

13:00 Middagsmåltid 

 

Anmälan görs till Trunnagården.  

www.trunnagarden.se  

Kostnad inkl. måltider  1 600  kr.  

Anmäl till Trunnagården helst före  25  september.  

Trunnagården, Skrivarvägen 1,  794 33 Orsa  

E-post:   kontakt@trunnagarden.se  

Telefon:  073 060 39 07 

Betala vid ankomst till Trunnagården.  

*** 

Önskar du bo fler nätter än de som ingår i Wetterlundhelgen enligt ovan? 

Ta i så fall upp dina önskemål med Trunna Vandrarhem.  www.trunna.se 

E-post: kontakt@trunna.se   Tel:  0250-414 44,  Mobil: 070 368 29 74 
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