
Novembermötet är laddat med inspirerande 
undervisning, fängslande livsberättelser, musik 
som berör och framför allt många givande samtal.  
Det är ett tillfälle för dig som är ung, mitt i livet 
eller äldre – en mötesplats över generationsgrän-
serna! Program för dygnet hittar du på baksidan 
av bladet eller längre ner på sidan.  

Kurs- & matkostnad: 1.380 kr (inkl Tomas Sjödins 
nya bok Lita på att det ljusnar) OBS! 20% rabatt 
för studerande ungdomar och arbetslösa.

Arr: Gullbrannagården och MJ Bok & Media  
i samarbete med Bilda, Dagen & Libris förlag 

Novembermöte på Gullbrannagården
LITA PÅ ATT DET LJUSNAR

Logi: Lös boendet på egen hand eller bo på 
Gullbrannagården i stugor och rum. Priset för 
boende med toalett och dusch från 550 kr/per-
son och i dubbelrum med vandrarhem standard 
från 395 kr/person. Städning ingår och lakan/
handduk kan köpas till. Man kan även bo i egen 
husvagn, specialpris 100 kr/natt.

Anmälan & info från 15 aug: Gullbrannagården  
305 96 Eldsberga, tel: 035-241 21 00  
e-post: info@gullbrannagarden.se 

Fredag 22 november kl 17 – lördag 23 november kl 18  
på Gullbrannagården utanför Halmstad • 2019

”Finner du en väg utan hinder, så leder den förmodligen ingenstans.” Hinder 
och svårigheter, liksom mörker och hopplöshet tillhör verkligheten för oss alla. 
Men också ljuset, hoppet och nya möjligheter. Välkommen till ett Novembermöte 
där vi tillsammans kan få tala uppriktigt om livet. Och väcka tron på att vår ge-
menskap – både det här dygnet och i vår vardag – kan få bli platser av ljus,  
hopp och nya möjligheter för varandra.  
 Medverkande är: TOMAS SJÖDIN, pastor och författare, CHARLOTTE HÖGLUND,  
pastor i Immanuelskyrkan i Sthlm, JONAS HELGESSON, föreläsare, ståuppare  
och författare, TUULIA SIVAPRAGASAM, präst i Spånga-Kista församling och JONAS  
ENGSTRÖM & ONE NATION från nordvästra Skåne. 



Program

FREDAG 22 NOVEMBER

14–17.00 Registrering, inkvartering & kaffe

17.00 LITA PÅ ATT DET LJUSNAR • Tomas Sjödin 
 Om tilliten till de krafter som kan bära under de sträckor livet inte orkar gå på egna ben.

18.15 Kvällsmat

19.30 ”GOOD NEWS IN BAD TIMES” • Jonas Engström & One Nation 
 Med ena foten i gospelmusiken och den andra i svensk körtradition bjuder kören  
 på en musikalisk resa om hoppet som bär. 

21.00	 Kvällsfika

LÖRDAG 23 NOVEMBER

7–8.45 Frukost

7.45 Morgonbön i kyrkan – Tuulia Sivapragasam & Jonas Engström

9.00 NU ÄR DET SLUT MED GUD – ELLER ÄR DET NU DET BÖRJAR?! • Charlotte Höglund 
 Om trons kriser, utveckling och mognad. 

10.15		 Reflektionsstund	–	tystnad,	tankar,	toner	eller	samtal

10.15–11  Fika

11.15 DET ÄR I ALLA FALL TUR ATT VI INTE ÄR DÖDA • Jonas Helgesson 
 Född med en allvarlig CP-skada och på förhand dömd till att bli en av hjälpmedels - 
 centralens stammisar. Men så blev det verkligen inte …

12.30 Middag

14.00 FINNER DU EN VÄG UTAN HINDER – SÅ LEDER DEN FÖRMODLIGEN INGENSTANS 
 Ett samtal mellan Tomas Sjödin, Charlotte Höglund, Jonas Helgesson och Jonas Engström  
 under ledning av Tuulia Sivapragasam

15.30  Fika

16.15 ”LJUSET BÄR OSS” – EN MÄSSA I LOVSÅNGSTON 
 Tuulia Sivapragasam och Jonas Engström med solister och musiker

       
   
 
 
 
 
 
PS! Förläng gärna helgen och stanna kvar  
till söndagen, eller kom redan på torsdagen.  
Bra rabatter på extra övernattning! DS 


