PROGRAM
Fre 7/10 i Slättenkyrkan, Norrahammar
19.00

Öppningsgudstjänst – Peter Bernhardsson
”Lutad mot änden av min stav – om bön mitt i vardagen”
sångteam, kvällsfika efter gudstjänsten,

21.30

Ungdomsgudstjänst – Johanna Samuelsson
”Livet med Jesus”, ungdomssångteam

Lör 8/10 i Slättenkyrkan, Norrahammar
09.00

Frukostsamling – Leif Carlsson
”Som man och kvinna skapade han dem – om manlig
och kvinnlig människosyn utifrån Bibeln”
Biljett krävs.

11.00

Barnmöte Irén Björnell

15.00

Seminarium – Fredrik Lignell
”Att upptäcka Gud i det liv som blev mitt”

19.00

Gudstjänst – Fredrik Lignell
”Att söka en ny blick och inte främst nya omständigheter”
Sångteam, kvällsfika efter gudstjänsten

Sön 9/10 i Slättenkyrkan, Norrahammar
10.00

18.00

Gudstjänst – Johanna Bjurenstedt predikar och sjunger.
”Ur skärvorna – Gud är du där, och vem är du?”
Söndagsskola, kyrkfika efter gudstjänsten
Kvällsmacka Johanna Bjurenstedt
”Ur skärvorna – från krossade bilder till en ny verklighet”
Biljett krävs.

Mån 10/10 i Slättenkyrkan, Norrahammar
15.00

Föreläsning Ida-Maria Brengesjö & Carl-Henrik Jaktlund
”Att dela tron vidare”

19.00

Kvällsmacka Ida-Maria Brengesjö & Carl-Henrik Jaktlund
”Hjärtats längtan – om att dela tron vidare”
Biljett krävs.

Tors 13/10 i Equmeniakyrkan, Hovslätt
09.00 –
15.00

Bibelstudium Mikael Tellbe
”Tolka tidens tecken – Jesus tal om tidens slut”
Pass 1 – fika – pass 2 – lunch – pass 3
Biljett krävs för lunchen.

Lör 15/10 i Equmeniakyrkan, Hovslätt
09.00

Frukostsamling Cajsa Tengblad
”10 minuters paus – att stanna till inför det
som är viktigt i livet”. Sång och musik av Cajsa tillsam-		
mans med Arne Johansson. Biljett krävs.

19.00

Kvällsmacka Gunnel Noreliusson
”Det goda mötet som verktyg”
Biljett krävs.

11.00

Barnmöte Hylleruds
”Jesus är glädje”

15.00

Seminarium Carin Dernulf
”Att växa i tro tillsammans”

Tis 11/10 i Slättenkyrkan, Norrahammar
09.00 –
15.00

19.00

Bibelstudium Eleonore Gustafsson
”Hur städar man kristet – om biblisk syn på hushålls- och
lönearbete”
Pass 1 – fika – pass 2 – lunch –  Pass 3
Biljett krävs för lunchen.
Kvällsmacka Staffan Hellström
”Att leva med framtiden i ryggen”
Biljett krävs.

Fre 14/10 i Equmeniakyrkan, Hovslätt
15.00

Föredrag Tomas Sjödin

19.00

19.00

Gudstjänst – Tomas Sjödin
Sångteam , fika efter gudstjänsten

Gudstjänst Carin Dernulf
Projektkör, fika efter gudstjänsten

21.30

21.30

Ungdomsgudstjänst – Christoffer Öhrvall
”Hur får jag ett större liv på insidan än på utsidan?”
Ungdomssångteam

Nattvardsmässa ”Petrus” – Richard Lilja m.fl.
”Klippa du som brast – en mässa i Petrus fotspår”

Sön 16/10 i Equmeniakyrkan, Hovslätt

Ons 12/10 i Equmeniakyrkan, Hovslätt
15.00

Föreläsning Josefine Arenius
”Det är väl bara att säga nåt om Jesus?! – Att förstå vår
samtid och nyfiket samtala med människor om tro”

19.00

Kvällsmacka Josefine Arenius
”Så länge vi är i kyrkan så!! Att försöka förstå sig på hur
olika generationer relaterar till kyrkan, vår verksamhet
och att få med sig en tro som håller.”
Biljett krävs.
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Avslutningsgudstjänst – Hans Jansson
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Projektkör, söndagsskola, kyrkfika efter gudstjänsten
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För att täcka omkostnaderna kommer kollekter att tas upp vid ett antal
tillfällen under Bibelskolan. Rekommenderat pris per heldag är 100 kr.
Priser:

Till samtliga samlingar som kräver biljett är inträdet 90:I samband med kvällssamlingar med biljett börjar samlingen med att det
serveras en kvällsmacka kl. 19.00. Föreläsningen börjar sedan kl. 19.30.
För serveringar gäller följande priser: Lunch 90 kr, kaffe 30 kr.
Biljetter går att köpa via kyrkornas hemsidor från slutet av augusti.
Swishnummer för Bibelskolan: 123 00 41 459
(Mottagare för dettaa nummer är Equmeniakyrkan Hovslätt)

Arrangörer:

Norrahammars Frikyrkoförsamling och Equmeniakyrkan Hovslätt i samarbete
För att
täckaBilda.
kurskostnaderna
kommer kollekter att
tas upp
vid ett antal
med
Sångmedverkan
från
församlingarna.
tillfällen under Bibelskolan.

Reservation för ändringar i programmet. För aktuell info se församlingarnas
hemsidor:

Priser:
Temakvällar 6 och 8 okt.70 kr, 10 okt. 50 kr, Kvällsmacka 60 kr och Temafrukost 70 kr
(om man bjuder med sig en vän till frukosten betalar man 100 kr för två pers.)

www.slattenkyrkan.se
www.equmeniakyrkanhovslatt.se

Biljetter
finns att köpa i Slättenkyrkan och Missionskyrkan, Hovslätt
fr.o.m. i slutet av augusti.
För serveringar gäller följande priser: Lunch 70 kr, Kaffe 25 kr

Kontakt:
Kennet Heinevik, Slättenkyrkan
epost: kennet.heinevik@slattenkyrkan.se
Reservation för ändringar i programmet.
0708-25
45 65 hemsidor:
För mobil:
aktuell information
se församlingarnas
Arrangör:
Norrahammars Frikyrkoförsamling och Hovslätts Missionskyrka
i samarbete med Bilda. Sångmedverkan från församlingarna.

www.slattenkyrkan.se
www.hovslattsmissionskyrka.se

David Hjelmqvist, Equmeniakyrkan Hovslätt
epost: david.hjelmqvist@equmeniakyrkanhovslatt.se
mobil: 070–358 48 88
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– FÖRDJUPANDE VARDAGSTRO

Kontakt:
Samuel Drewitz, Slättenkyrkan. Tel. 036-603 49, 0702-30 64 11.
Bo Zandén, Missionskyrkan. Tel. 036-751 42, 0706-00 94 86.
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