
DIN AVGIFT
1700:-/medlem, 1900:-/icke medlem
Barn 0 – 12: år gratis; 13 – 17 år: 700:-/person. Max 3500:-/familj. Har 
du begränsad ekonomi, stor familj och/eller lång resväg, kan du 
kontakta Stina Åfeldt (stina.afeldt@gmail.com) för ev resebidrag.

DU TAR MED lakan och handdukar och vi hjälps åt med matlagning 
av frukost & middag, disk och städning. Luncherna har vi köpt av 
gården. Maten är huvudsakligen vegetarisk.

ANMÄL DIG SENAST 27 MAJ till:

www.bilda.nu/ionasommarmote
(under Studiecirklar och utbildningar)

Uppge namn, ålder, adress, telefonnummer och e-post till
samtliga om anmälan gäller flera personer. Anmäl om du vill 
dela rum med någon särskild eller om du har särskilt behov av 
enkelrum. (Ett fåtal enkelrum finns.)
Skriv också om du har någon allergi eller särskilt kostbehov.

Efter anmälan får du ett välkomstbrev med detaljprogram och anvisning
om betalning.

RESAN ordnar du själv. Vi organiserar skjuts från Alvesta.

FRÅGOR kan du ställa till Stina Åfeldt på e-post:
stina.afeldt@gmail.com

DET IONA-INSPIRERADE NÄTVERKET I SVERIGE
     Vi är en kristen ekumenisk gemenskap av kvinnor och män som
längtar efter att leva helhjärtat i världen och att få ihop det heliga med 
det vardagliga. 
     Vi vill bygga gemenskap och tillsammans reflektera över hur vi 
lever i världen.
     Engagemang för fred, rättvisa och miljö är en viktig del av vårt
vittnesbörd om en medkännande Gud som är nära både människor och 
skapelse.
     Vi hämtar inspiration från Iona community och keltisk kristen
andlighet.
                                                               www.ionasverige.se

På spaning efter 

de tunna platserna

Välkommen till Ionanätverkets

Sommarmöte på Hjortsbergagården 

5-9 juli 2017

mailto:stina.afeldt@gmail.com


PÅ SPANING EFTER DE TUNNA PLATSERNA

Iona Communitys grundare George MacLeod beskrev Iona som en 
”tunn plats, där det bara är en tunn hinna mellan den andliga 
verkligheten och den materiella”. Det finns geografiska ”tunna platser” 
– men den tunna platsen kan också vara ett möte mellan människor, en 
gudstjänst eller kampen för fred och rättvisa.

På vårt sommarmöte går vi på spaning efter de tunna platserna med 
hjälp av tre ledsagare:

Are Norrhava
präst i Svenska kyrkan, berättade om den amerikanske teologen Marcus
Borgs tankar om ”tunna platser” vid vårt vintermöte.
Nu får han tillfälle att utveckla dessa tankar.

Eva Danneholm
pastor i Equmeniakyrkan och bibliodramaledare, hjälper oss att med 
hjälp av Bibeln, fantasin och kreativiteten finna de tunna platserna i 
våra liv.

Ulrika Svalfors
pastor i Equmeniakyrkan, utmanar oss att ”spänna på oss sanningen 
som bälte och klä på oss rättfärdighetens pansar, och sprida det goda 
budskapet om fred och om att kärleken räcker längre än till oss själva”, 
utifrån en artikel hon skrev i Svensk Kyrkotidning nr 2/17.

Lästips: 
Marcus J. Borg bok: Kristendomens hjärta

- Att återupptäcka den kristna tron 
   och leva ett helhjärtat liv

Ulrika Svalfors artikel: Upprop för moralisk upprustning” i SKT:
 http://svenskkyrkotidning.se

Onsdag 5 juli

Samling från kl 17.00, beställd middag kl 18.00.
Sedan presentation av dagarna, oss själva och börjar spaningen efter de 
tunna platserna.

Dagsprogrammen varierar beroende på föreläsningar och workshops av 
våra tre ledsagare Are Norrhava, Eva Danneholm, och Ulrika Svalfors. 
Tillsammans bygger vi gemenskap i ord och handling till glädje och 
utmaning för oss alla. 

En av kvällarna tänker vi ha en Pilgrimsvandring som avslutas med 
andakt på gården. 

Vi planerar också tid för Nätverkets möte samt en Festkväll! Kom med 
ett bidrag, en sång, en dikt, en lek, en berättelse, en dans, osv. 
Vi gör en rolig kväll tillsammans.

Söndag 9 juli.

Vi firar gudstjänst och därefter avslutas sommarmötet med lunch.

Hjortsbergagården med sin natursköna plats vid Sjöatorps sjön är en fin
plats att ha vårt sommarmöte på. Gården ligger vackert vid sjön i 
utkanten av Hjortsberga samhälle vid väg 25 mellan Ljungby och 
Växjö. Det är lätt att ta sig dit, ca 8 km från tågstationen i Alvesta.

http://www.hjortsbergagarden.se/hjortsbergagarden/extern/


