
Medverkande: TOMAS SJÖDIN, pastor och författare, CHARLOTTE RØRTH, journalist och författare, 
MIKAEL TELLBE, teolog och författare, BRITTA HERMANSSON, pastor och författare, ROBERT ERIKSSON,  
musiker, pastor och författare och LOUISE SJÖLUND, stiftsgårdspräst på Åh Stiftsgård. 

Fredag 27 januari kl 17 – lördag 28 januari kl 17 
Under nitton år har Åh Stiftsgård arrangerat uppskattade Vintermöten. Det är ett tillfälle för dig 
som är ung, mitt i livet eller äldre – en mötesplats över generationsgränserna! Kursboken (som 
ingår i deltagaravgiften) är Tomas Sjödins nya bok Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land –  
dag för dag med The Message, som utkommer i oktober. Program för dygnet hittar du på bak-
sidan av bladet eller längre ner på sidan. Det finns även på: www.ahstiftsgard.se & www.libris.se 
Deltagarantalet är begränsat, så först till kvarn ... 

Kurs- & matkostnad: 1.550 kr (inkl Tomas Sjödins nyutkomna bok)

Logi: Önskas boende så finns det på stiftsgården från 450–980 kr/pers. 
Mer info på ahstiftsgard.se/vintermote. Kom gärna på torsdag och/eller 
stanna till söndag! Åh erbjuder 30% rabatt på andra och tredje natten.

Anmälan: Från 1 okt via formuläret på ahstiftsgard.se/vintermote  
eller på tel 0522-250 56 

Övr info: Mats Johansson, tel 0709-429 836 

Arr: Åh Stiftsgård, MJ Bok & Media och Libris förlag  
i samarbete med Göteborgs stift, Dagen och Sensus i Västra Götalandsregionen

Tillhör du dem som har svårt för att hitta in i Bibelns värld? Eller så får du kanske inte någon 
ordning på din bibelläsning? Eller är du så van vid alla orden att de bara slinker förbi dig? 
Den röda tråden det här dygnet är Bibeln – med extra fokus på The Message, Eugene  
Petersons nyskapande landningsbana för Bibelns budskap in i vår vardag.

Välkommen till ett Vintermöte präglat av gudslängtan, hopp, eftertanke och vägledning. Lite 
som att dra upp dragkedjan och titta ut genom öppningen till ett tält man slog upp i mörker. 
Och upptäcka ett liv i rymd och frihet!

Vintermöte på Åh stiftsgård 2023
JAG HAR SLAGIT UPP  

MITT TÄLT I HOPPETS LAND



FREDAG 27 JANUARI
15.00 Registrering, inkvartering & kaffe

17.00 JAG HAR SLAGIT UPP MITT TÄLT I HOPPETS LAND • Tomas Sjödin 
 Om mötet med The Message och Eugene Petersson och hur  
 bibelläsandet fick ny glädje

18.15 Kvällsmat

19.30 LEVA ELLER ÖVERLEVA – OM KONSTEN ATT SLÄPPA TAGET • Robert Eriksson  
 tillsammans med stråkkvartetten Omorfia. En kväll där reflektioner  
 varvas med musik som spänner från Bruce Springsteen-sånger till  
 klassiska psalmer och en hel del där emellan.

21.00 Kvällsfika 

LÖRDAG 28 JANUARI
7–8.45 Frukost

7.30 Morgonbön i kyrkan – Louise Sjölund m fl  

9.00 DET LEVANDE GUDSORDET  • Mikael Tellbe 
 Vad menar vi med att Bibeln är ”inspirerad av Gud”? Och vad betyder 
 detta för hur vi läser och tolkar Bibeln?

10.15  Reflektionsstund – tystnad, tankar, toner eller samtal

10.15–11  Fika

11.15 ETT LIV MED RAKARE RYGG • Charlotte Rørth  
 Mitt i livet blev hon en motvilligt troende. Hon – en rationell, under- 
 sökande journalist utan några religiösa intressen – mötte Jesus,  
 bokstavligen! Det förändrade allt. Och hon började läsa Bibeln med  
 en kvinnas blick och blev överraskad … Britta Hermansson samtalar  
 med Charlotte Rørth.

12.30 Middag

14.00 ”ETT LIV MED RYMD OCH FRIHET” 
 Ett samtal under ledning av Britta Hermansson där de medverkande 
 delar sina personliga erfarenheter av att leva med Bibeln och hur man 
 kan få hjälp att hitta ”vägen ut i det fria, ut till ett liv med rymd och frihet.”

15.30  Fika

16.15 ”VI VILL DEN FRIHET DÄR VI ÄR OSS SJÄLVA” – en mässa i lovsångston 
 Louise Sjölund, Robert Eriksson, Viktor Olofsson m fl  

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

Program


