Kostnad för dagarna är: 1200:-/medlem; 1400:-/ickemedlem
Barn 0 – 12: år gratis; 13 – 17 år: 600:-/person
Max 3000:-/familj
Har du begränsad ekonomi, stor familj och/eller lång resväg, kan du
kontakta Lennart Alfredsson (070-867 60 01) för reducering av priset.
Vi hjälps åt med matlagning, disk och städning. Maten är till största
delen ekologisk och vegetarisk.

Välkommen till Ionanätverkets
Sommardagar på Sörgården
29 juni - 3 juli, 2016

Anmälan sker senast 5 juni till: www.bilda.nu/ionasommarmote
(under Studiecirklar och utbildningar)

Uppge namn, ålder, adress, telefonnummer, och epost till
samtliga om anmälan gäller flera personer. Anmäl om du vill dela rum
med någon särskild eller om du har särskilt behöv av enkelrum. (Ett
fåtal enkelrum finns.) Skriv också om du har någon allergi eller särskilt
kostbehov. När du har anmält dig, får du ett välkomstbrev med närmare
information.
Frågor kan du ställa till Lennart Alfredsson på epost mejl:
lennart.alfredsson@trr.se eller 070- 867 60 01

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

Gud i verkligheten Hur får min tro utryck i vardagen?

Programmet:
(Man deltar i det man orkar och vill.)
Onsdag 29 juni - Ankomst på kvällen från kl 17.00 med enkel förtäring och
välkomst kvällsaktiviteter
Torsdag 30 juni -Tema: ”...som fanns det en obeaktad tredje sida på våra
nötta grammofonskivor” - Föreläsning av Eva Cronsioe,
författare& präst i Svenska kyrkan
e.m. Workshops på olika teman
Fredag 1 juli - Tema: ”Inåt och utåt – utåt och inåt” Föreläsning av Noomi
Tönnäng, om att den inre fördjupningen är en förutsättning för
den yttre tjänsten och den yttre tjänsten behöver vara förankrad i
mitt innersta. Och workshop om ”Din bild av Gud skapar dig”
e.m. Pilgrimsvandring
Lördag 2 juli - Tema: "Måste, vilja eller frihet? – om förtryckande religion
eller befriande tro... Vi samtalar om vilken roll tron spelar i
våra liv. Om ansvar, frihet eller tvång, Om vi så är människor på
flykt eller gammalsvenskar.”- Presentation av Sven Jansson,
pastor som arbetar på Diakonia och är en av eldsjälarna i
Omställningsrörelsen
e.m. Nätverkets möte
e.m. Gudstjänstplanering
kväll Ceilidh-Fest - Kom med ett bidrag (en sång, en dikt, en lek,
en berättelse, en dans, osv) till en rolig kväll tillsammans.
Söndag 3 juli - Gudstjänst som vi gör tillsammans
Avslutning efter lunch.
Tillsammans bygger vi gemenskap i ord och handling till glädje och utmaning för
oss alla. Dagsprogrammet kan variera efter de olika aktiviteterna som dagen
innehåller och ett mer detaljerat program får du i välkomstbrev när du anmält dig.
Hur tar man sig till Sörgården?
Kollektivt: Ta tåget till Köping. Meddela Kristina Färdeman tel: 070 316 95 64
eller fardemank@gmail.com vilken tid du kommer, så kommer vi hämta med bil.
Med bil tar man av E18 vid trafikplats Morgendal (avfart 124). Där följer man
skyltar mot Odensvi. Innan man passerar en bondgård, ser man skylten
"GRÖMSTA, SÖRGÅRDEN" till höger och åker in på en mindre grusväg. Den
första gården man kommer fram till längs den vägen är Sörgården. (Ca 12 min från
Köping eller 20 min från Västerås.)

Sörgården ligger nära Munktorp och Köping, mitt i Mälardalens
levande landsbygd mellan skogar, fält och sjöar, nära Västerås (40 km),
Örebro (50 km) och Stockholm (120 km). Den vackra huvudbyggnaden
från 1850-talet och flygelbyggnaden från 1980-talet bildar en vacker gårdsmiljö, med känsla av sekelskifte och bondsamhälle! Här finns 40 bäddar,
fördelade på lantliga en-, två-, tre- och fyrabäddsrum, med dusch och toalett
i anslutning till varje korridor. I varje rum finns möjlighet till extrabädd.

På Sörgården finns också ett kapell, 'Övre salen', som vi kan
använda för våra morgon- och aftonböner och söndags gudstjänst.

