
Välkommen till Nätverket En kurs i miraklers träff 14/10-16/10 2022 
på Södra Hoka norr om Asarum utanför Karlshamn 

Hämtad från www.sodrahoka.se

Tidpunkt: .Vi träffas på fredag  kl. 16:30-17:0 för incheckning. Avslutar gör vi på söndag kl. 14:30 med fika. 
Se detaljerat program.

Plats: Södra Hoka stiftsgård norr om Asarum. Hokavägen 396-47, 374 92 Asarum. 

GPS 56°15'27.9"N 14°50'42.6"E alt. 56.257744, 14.845154 

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 att som vanligt varva gruppsamlingar med övningar, meditationer, måltider och 
kvällsaktiviteter. Under fredagkvällen kommer årsmötet att äga rum och vi kommer att spela Miracle Choice, 
ett spel med grund i En kurs i mirakel

Denna träff har vi bjudit in Anders Blomqvist, Lena Gunnarsson och Kent Gustafsson 
under temat «Att vara värd åt Gud» 

■ Tema: Att vara värd åt Gud.  
Bara vara såsom Gud skapade mig, inte blanda mig i mitt liv för mycket. Gud är min källa. Fadern är min enda 
orsak och jag Hans verkan. Jag är ande. Kroppen är ett inlärningsinstrument, utan eget syfte. Den väntar på egots 
eller den Helige Andes syfte. Jag väljer och litar på kraften i den lilla villigheten. 
Vi talar om viss likhet med kristen mystik: Kristus föds i mig varje stund, men jag låter egot korsfästa Honom lika 
fort.  
■ Om verkliga världen.
Stå med fötterna på jorden och händerna sträckta mot Himlen. Den verkliga världen är nära och hjälper dig på 
färden. Glöm inte att fråga om vägen. Vi går igenom en sammanställning av vad som sägs om den verkliga världen. 
Biblisk referens Markus kap 1:14-15: Jesus sa: -«Guds rike är nära». 
■ Om healing.
Många EKIM-elever har lärt sig olika healing-metoder. De vill gärna vara med och hela världen. I EKIM är 
förlåtelsen den stora ramberättelsen. Utan förlåtelse inget helande. Biblisk referens Markus kap 2:1-12: «Jesus botar 
en lam man i Kapernaum och säger: För ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder säger jag - tag 
din säng och gå hem. » 
Att tänka på inför healing kan vara:  
Att sann empati innebär att man är höjd över lidandet.  
Att vittna om oskulden i motsats till sjukdomen som anklagande vittnar om kroppens bräcklighet.  
Ju mer rädsla, aggression och missnöje vi släpper taget om, desto lättare är det att vara i flödet av ljus, kärlek och 
liv. Läs T:27. V Det helande exemplet «Om din enda önskan är att bli helad, helar du.» 



Program: 
Fredag:    16:30-17:00 Incheckning 

17:30 Middag 
18.30 Styrelsen hälsar välkomna. Samling kring ordet i T:26.2-5. Vi sjunger Psalm 791 
19:30 Vi spelar Miracle Choice 

120,00 Re  21:30 Kvällsfika 60,00 Restaura 

Lördag:   7:30 Meditation 
  8:00 Frukost 
  9:00 Samling. Tema Att vara värd åt Gud. Vi sjunger Psalm 781 
10:00 Fika m bulle/mjuk kaka 
10:30 Redovisning. 
11:00 Frigörande dans 61,00 Restaura 
12:00 Lunch (med utrymme för promenad) 
13:30 Tema. Om den verkliga världena. Om3.3000,00 Restaura
14:30 Fika m bulle/mjuk kaka 
15.00 Samling i små grupper. 
16:00 Dela i storgrupp  
16:30 Egen tid61,00 Restaura 
17:30 Middag 
18:30 Sång och Musik 
21:00 Kvällsfika 60,00 Restaura 

Söndag   7:30 Meditation 
  8:00 Frukost 
  9:00 Tema: Healing 
10:00 Fika m bulle/mjuk kaka (i grupperna)61,00 Restaura
12:00 Lunch 
13:00 «Helige Andes stol»0,S0 Restaura 
14:30 Avslutning, fika m bulle/mjuk kaka 
15:00 Hemfärd 

Anmälan: 
Uppge om ni är glutenallergiker, matallergiker, vegan eller vegeterian och vilket boende ni önskar samt vilken 
ni vill dela rum med och om ni önskar bäddset. 
Anmäl dig till bokningsansvarig via telefon eller mail.
Barbro von Krusenstierna tel: 0735 007285 mail: barbrovk@gmail.com

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. 

Medlem  ej medlem 
Enkelrum + Kost + Kurs    2800 kr  3000 kr 
Dubbelrum + Kost + Kurs  2300 kr  2500 kr  
Kurs + Kost  1000 kr  1200 kr  
Endast Kurs  500 kr  700 kr 
Del i 3-bäddsrum med handfat samma pris som Dubbelrum. 
Bäddset och handduk ingår inte men kan hyras för 120kr/set. 

Sista anmälningsdag är den 12 september och sista betalningsdag är den 19 september.
Bankgiro 530-9554.  Swish 123 400 78 29. 

Märk inbetalningen med Hösträff 2022 samt namn och adress. 
Ange om medlemsavgift inbetalas i samband med kursavgiften. Bokningen är bindande efter 12/9. 

Har du frågor angående ekonomin kontakta kassör Klas Dahlberg via mail klas.dahlberg@mirakelkursen.se. 

Välkomna! 
Styrelsen Nätverket En kurs i mirakler 

mailto:lars.gimstedt@mirakelkursen.se

