Inbjudan till höstträff
Välkommen till Nätverket En Kurs i Miraklers Höstträff 25 -27/10 2019 på Södra Hoka
norr om Asarum utanför Karlshamn
Tidpunkt: 25 -27/10 2019. Vi träffas på fredag kl. 17:00 för incheckning . Avslutar gör vi på söndag kl. 15:00 med fika.
Se detaljerat program.
Plats: Södra Hoka stiftsgård norr om Asarum. Hokavägen 396-47, 374 92 Asarum. GPS: N 56°15.389´, E 014°50.621
Vägbeskrivning: Bil. Norrifrån kör du väg 29 (nya Tingsrydsvägen) från Tingsryd, skyltat Södra Hoka. Söderifrån
kommer du på väg 29 från Karlshamn att se skyltning till Södra Hoka.

Innehåll:
Under helgen kommer vi som vanligt att varva gruppsamlingar med övningar, meditation, måltider och kvällsaktiviteter.
Vid denna träff har vi bjudit in Sabina Axelsson, Heli Palosaari, Anders Blomquist och Kent Gustafsson att leda träffen
under temat ”Den missförstådda förlåtelsen”. Vi kommer att lägga fokus på vad förlåtelse ”verkligen” är och även belysa
vad ”Sann empati” är. Vi utgår från kapitel 16, 17 och 18 i En Kurs i Mirakler.
Anmälan:
Anmäl dig till bokningsansvarig via telefon eller mail.
Anne-Lie Fellman; tel. 073-0411782 alternativt till mailadress anne-lie.fellman@mirakelkursen.se
Kostnader:
I priserna nedan inkluderas en kursavgift på 500 kr för medlemmar, 700 kr för icke medlemmar.
Om du inte är medlem men önskar att bli det, så kan 200 kr av de 700 kr omvandlas till medlemsavgift.
Ny medlem skickar namn, adress, telenr och mailadress till Lars Gimstedt via mail: lars.gimstedt@mirakelkursen.se eller
tel: 070-9744615
Helpension (kurs, måltider och boende i enkel eller dubbelrum):
Medlem:
Enkelrum
500+2284=2784 kr
Dubbelrum
500+1884=2384 kr (Önskas lakan tillkommer 75 kr,
Inte medlem:
Enkelrum
700+2284=2984 kr meddelas vid bokningen)
Dubbelrum
700+1884=2584 kr
Endast mat och kurs
Medlem:
500+1200=1700 kr
Inte medlem;
700+1200=1900 kr
Sista anmälningsdag är 6:a september 2019.
Sista anmälningsdag är den 6:a september och sista betalningsdag är den 13:a september 2019. Bankgiro 530-9554. Swish
123 400 78 29.
Märk inbetalningen med Höstträff 2019 inbetalas medlemsavgift anges det också. Bokningen är bindande.
Finns det frågor gällande ekonomin så kontaktar du Nätverkets kassör.
Lena Gunnarsson; tel. 0708-909703 eller mail. lena.gunnarsson@mirakelkursen.se
Hälsningar !

Styrelsen Nätverket En Kurs i Mirakler

Tema:
Den missförstådda Förlåtelsen.
Med Sabina Axelsson, Heli Palosaari, Anders Blomquist och Kent Gustafsson.
Vi hoppas att du tar chansen att medverka på denna träff.
Denna helgen ska vi ha förmånen att spegla oss i varandra och mötas i tankar kring
Kursens budskap. Under helgen kommer vi att få möjlighet att minnas vem vi är! Om så
bara för ett kort ögonblick. Hur ska vi släppa taget om våra besvikelser och besluta
tillsammans med Helige Ande? Att be om hjälp att förlåta sig själv.
Vi behöver en ”Sinnestvätt” för att känna Kärlekens närvaro och uppleva glädje, frid och
obegränsad frihet, tecken på en förlåten värld. Vi kommer att utgå från kapitel 16, 17 och
18 i Textboken som belyser förlåtelsen samt även Sann empati.
Förberedelse: EKIM-Textbok kapitel 16, 17 och18. Bönens sång samt några tillhörande
lektioner.
Varmt välkomna till en fin helg på Södra Hoka stiftsgård.

Sabina & Heli
Anders & Kent
Program
Fredag 25 oktober
1700
Ankomst och rumsfördelning.
1800
Middag
1900
Styrelsen håller i programmet
och bjuder på ”Miracle Choice Game”
2100
Kvällsfika.

1330
Övningar i
storgrupp/smågrupper.
1700
Egen tid
1800
Middag
1930
Uppsluppna övningar.
2130
Kvällsfika

Lördag 26 oktober
0730
Meditation.

Söndag 27 oktober
0730
Meditation.
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Frukost
0900
Samling.
1000
Förmiddagsfika
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Övningar i
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1200
Lunch
1300
Styrelsen avslutar helgen
00
15
Fika och hemfärd.

1200
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