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Välkommen till Nätverket En kurs i miraklers Vårträff 21-23/4 2023
på Fridhems Kursgård i Stjärnsund. 

Tema: Låt hjärtat tala med känslor, sång och rörelser, Mirakelspelet. 
Träffledare: Albert Harloff och Fredrik Swahn 

Tidpunkt: 21-23 april 2023.Vi träffas fredag kl. 17:00 för incheckning. 
Avslutar gör vi på söndag kl. 15:00.

Plats: Stjärnsund i södra Dalarna, Fridhems Kursgård. (Vägbeskrivning: se nedan.) 

Program: 

Fredag kväll blir det välkomst med sång, rörelse och meditation. Därefter introduktion till lilla Välj 
Mirakel-spelet med meditation och formulering av individuella syften och delning, spontan musik. 

Lördag blir det kort genomgång av skillnaden mellan huvud-prat kontra hjärtats tal med övningar och 
exempel. Identitetsgenomgång med sång och musik för att illustrera och fördjupa. En fredsmeditation 
som avslutning på dagen. 

Söndag efter årsmöte blir det genomgång av alla syften och insikter. Avslutning med änglaövning. 

Förberedelse: 
Läs i EKIM: T- 4.Inledning.2:1-4, T-4.IV.1:1-5, T-4.V.1:1-2, T-4.VI.5:6-8 och vidare till VI.8:6. 

Fredag 

17.00 Ankomst och rumsfördelning. 

18.00 Middag. 

19.00 Styrelsen hälsar välkommen med sång. 

19.15 Introduktion – helgens tema: Välj Mirakel-spelet, meditation och syften. 
          Delning och formulering av individuella syften. 

21.30 Kvällsfika. 

Lördag 

7.30   Morgonmeditation (för de morgonpigga). 

8.00   Frukost. 

9.00   Samling i storgrupp, sång, dans, övningar. 

10.30 Fika. 

11.00 Fortsättning övningar. 

12.00 Lunch och frivillig promenad. 

13.30 Övningar, Mirakelspelet, musik, rörelser. 

16.30 Meditation för freden i världen. 
          (Slut ca 17.00, men frihet för fortsättning för de som vill.) 

18.00 Kvällsmat. 

19.30 – 22.00 Trivselkväll med bidrag från de som vill. 
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Söndag 

7.30   Morgonmeditation. 

8.00   Frukost. 

9.00   Årsmöte 

10.30 Fika, utrymning av rum, utcheckning. 

12.00 Lunch. 

13.00 Fortsättning storgrupp. 
          Avslutande stilla stund med Den Heliga Ande. 

14.00 Styrelsen avslutar. Änglagången, gruppkram, sång. 

14.30 Fika. 

15.00 Hemfärd. 

Adress och vägbeskrivning: 

Fridhems Kursgård, Bruksallén 16, 776 74 STJÄRNSUND. 

Resor till Stjärnsund sker vanligtvis med tåg till Hedemora eller Horndal. Från Hedemora går buss 
till Stjärnsund vissa tider. Hämtning från Horndal (300 kr)eller Hedemora (400 kr) kan bokas på tel 
0225-80001. 

Med bil: från Hedemora tar du väg 270 mot Långshyttan, efter ca. 17 km. svänger du höger mot 
Stjärnsund. Efter ytterligare 10 km är du framme. Fridhem ligger mitt i bruket och det står skyltar ute 
vid vägen. Samåk gärna! 

Anmälan: 

Anmäl dig till bokningsansvarig via telefon eller mail. Barbro von Krusenstierna tele: 0735 007285, 
barbrovk@gmail.com . Uppge namn, adress, telefon, mailadress, vilket boende du önskar samt vem 
du vill dela rum med, om du är glutenintolerant eller har matallergier. Maten som serveras är 
lakto/ovo/vegetarisk. 

Om du inte är medlem men önskar att bli det, anmäl detta först till nätverkets kassör Klas Dahlberg, 
0701-513971 eller mail klas.dahlberg@mirakelkursen.se , och betala årsavgiften 200 kr, helst med 
swish till Nätverkets nr 123 400 78 29, eller bankgiro 530-9554. 

Pris kurs + boende + mat: 

Medlem: 
Dubbelrum 500+1100+1000  = 2600 kr 
Enkelrum 500+1100+350+1000 = 2950 kr 

Inte medlem: 
Dubbelrum 700+1100+1000  = 2800 kr 
Enkelrum 700+1100+350+1000 = 3150 kr 

Pris endast kurs och mat: 

Medlem:  500+ 1000  = 1500 kr 
Inte medlem: 700+ 1000  = 1700 kr 

Obs! Medtag lakan och handduk. Kan hyras för 150 kr. 
Städning av rum efter avresa kostar kr 250 kr om man inte gör det själv. 

Sista anmälningsdag är den 20:e mars och sista betalningsdag är den 27:e mars 2023. 
Bankgiro Nätverket EKIM 530-9554. Swish 123 400 78 29.

Märk inbetalningen med Vårträff 2023. Bokningen är bindande efter sista anmälningsdag. 

Välkomna med er anmälan, gamla och nya mirakelvänner! 

Hälsningar styrelsen Nätverket EKIM, Albert och Fredrik. 
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