
Det händer när du vilar 

 NOVEMBERMÖTE PÅ GULLBRANNAGÅRDEN 

Fredag 22 november kl 16 – lördag 23 november kl 18 

  

Under många år har Åh Stiftsgård arrangerat uppskattade vintermöten i början av januari. De 

senaste åren har Libris bokförlag varit medarrangör. I höst ger de ut en ny bok av Tomas 

Sjödin och i samband med detta – den 22-23 november – blir det premiär för ett liknande 

koncept på Gullbrannagården utanför Halmstad. Bland annat med dessa frågor i centrum: 

Vad är det som händer med oss när ingenting händer? Varför är det så svårt att stanna upp 

och lyssna mitt i en fartblind tid? Och hur lär man sig konsten att leva med förtröstan och 

förväntan? Välkommen till ett dygn om den underskattade vilan, om ambitioner och 

begränsningar och om sofflocket, vilodagen och konsten att hämta andan. Tomas Sjödins 

nya bok, Det händer när du vilar, ingår i deltagaravgiften. 

Välkomna – ni som är unga, mitt i livet eller äldre –  

till ett dygn av vila, eftertanke och inspiration! 

Medverkande är Tomas Sjödin, pastor, föreläsare och författare, Patricia Tudor Sandahl, 

psykolog, psykoterapeut och författare, Marcus Birro, poet, författare och skribent, Robert 

Eriksson, pastor, skribent och sångare tillsammans med kören Caleido, Dan-Erik Sahlberg, 

programchef på Sigtunastiftelsen, Michael Johnson, musiker och låtskrivare och Manilla 

Bergström, präst i Torslanda.   

Kurs- & matkostnad: 990 kr (inkl Tomas Sjödins nya bok Det händer när du vilar) 

Logi: Man kan lösa boendet på egen hand eller bo på Gullbrannagården i stugor och rum. 

Priset för boende med toalett och dusch från 550 kr/person och i dubbelrum med 

vandrarhemstandard från 395 kr/person. Städning ingår och lakan/handduk kan köpas till.  

Anmälan & information: Gullbrannagården, 305 96 Eldsberga, tel 035-421 80, e-post: 

mail@gullbrannagarden.se Program – se ner eller på www.gullbrannagården.se & 

www.libris.se Deltagarantalet är begränsat, så först till kvarn …  

 

Arr: Gullbrannagården, Bilda & Libris förlag 
 

PS Förläng helgen och stanna kvar till söndagen. Bra rabatt på övernattningen! DS 



 

DET HÄNDER NÄR DU VILAR 
Program för Novembermötet på Gullbrannagården 

FREDAG 22 NOVEMBER 

15.00 Registrering & inkvartering 

17.00  DET HÄNDER NÄR DU VILAR 

 Om sofflocket, vilodagen och konsten att hämta andan 
 Tomas Sjödin 

18.30 Kvällsmat 

20.00 DET BÄSTA HAR INTE HÄNT ÄN … 
 En kväll om att leva med öppna ögon i sällskap med  

 Bruce Springsteen, Håkan Hellström och Ignatius av Loyola    
 Robert Eriksson reflekterar & sjunger tillsammans med sitt band & kören Caleido. 

därefter Kvällsfika   
 

LÖRDAG 23 NOVEMBER 

7.15–8.45 Frukost 

8.00 Morgonbön – Magnus Bylander & Michel Johnson 

9.00 DIN EGEN VÄG 

 Personliga erfarenheter av att stanna upp och lyssna – mitt i en fartblind tid 
 Patricia Tudor Sandahl 

10.15  Reflektionsstund – tystnad, tankar, toner eller samtal 

10.15–11  Fika 

11.15 DU LÄMNAR MIG ALDRIG, MIN TID HÄR NERE ÄR BARA EN PAUS 

 Om tro, tröst och att komma till ro i livet 
 Tomas Sjödin samtalar med Marcus Birro 

12.45 Middag 

14.30 MYCKET I LIVET BLIR ALDRIG MER ÄN HALVFÄRDIGT 

 Om ambitioner, begränsningar och mod att släppa taget 
 Ett samtal mellan Tomas Sjödin, Patricia Tudor Sandahl, Marcus Birro 

 & Robert Eriksson under ledning av Dan-Erik Sahlberg. 

16.00 ”NU VILL JAG ÖPPNA MITT HJÄRTA OCH SLUTA FÖRSÖKA”  

 Temamässa med sånger av Michael Johnson 
 Manilla Bergström, Michael Johnson, Viktor Olofsson m fl 

därefter Kaffe, thé & fralla 


