
Ett liv i Guds vilja
Vad är det goda livet? Vad är sann frihet? 
Bibeln säger att det finns i Kristus och i Guds vilja. Låt oss hitta det!

1–5 oktober 2018

Strandhems bibelskola välkomnar seniorer till 
bibelstudier, samtal och gemensam fördjupning.

Priser

Kursavgift: 600 kr. (Om man har svag ekonomi kan vi göra avdrag på denna kostnad)

Deltagare med eget boende betalar för förmiddagsfika, middag och eftermiddagsfika 
måndag till fredag: 850 kr+ kursavgift

Deltagare som önskar övernattning och helpension: frukost, förmiddagsfika, middag, 
eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällskaffe, måndag kl. 8.30 till fredag kl. 16.00: 2300 kr+ 
kursavgift

Ansök före 24 september eller så länge det finns plats. Kursen har 25 platser. 

Alla anmälningar görs på www.strandhem.nu 
Information finns i hemsidans kalender under Seniorakademin 1–5 oktober.
Eftersom samtal och relationer är det unika och den stora vinsten med 
Seniorakademin önskar vi att deltagarna finns med under hela veckan. Om man har för 
avsikt att inte delta alla fem dagarna ber vi er meddela det i förväg. Vi förbehåller oss rätten 
att ge de begränsade platserna till deltagare med avsikt att delta fullt ut. 

Kursen drivs i samarbete med studieförbundet

Sista anmälningsdag: 24 september

Kursansvarig: Daniel Engelbrekt 
 e-post: daniel.engelbrekt@strandhem.nu 

Tel: 0435-514 77, 0709-23 93 08



Ett liv i Guds vilja
Gud vilja är inte alltid lätt att förstå och ofta svårsmält. Inom oss finns ett uppror och 
många alternativa förslag. Som Jesus lärjungar får vi ändå dagligen böja oss, tränas i att 
söka Guds vilja och lära oss att följa den. Det medför välsignelse. Denna vecka vågar vi ta 
i detta närgångna ämne och ser vad det innebär på riktigt. 

Undervisningen sker tillsammans med bibelskolans 
elever i Sjökronas sal som är en mycket bra 
föreläsningssal och utrustad med hörslinga. Dessutom 
erbjuder vi logement med hög standard och egen 
toalett på rummen. Givetvis kan man välja att bo 
hemma men vi rekommenderar varmt att många 
väljer helpensionsalternativet. Alla deltagare deltar 
under måltiderna som är en viktig del i gemenskapen. 
Dessutom anordnas morgonbön och aftonbön och 
kvällsaktiviteter för alla som vill vara med.

 måndag 1/10 tisdag 2/10 onsdag 3/10 torsdag 4/10 fredag 5/10 
08.30–10.00 Mässa och presentation  Hur Gud kallar och leder  Att spegla Guds vilja Älska livet så som du  
 (Magnus Hagström och (Tomas Nygren)   i sina vanor har fått ta emot det
 Daniel Engelbrekt)   (Magnus Persson) (Benedikte Nilsson)  

10.00–10.30 fika fika  fika fika 
10.30–12.00 Jag har min glädje i dina Livet efter syndakatalogerna  Att spegla Guds vilja Älska livet så som du  
 stadgar (Magnus Hagström) (Tomas Nygren)   i sina vanor har fått ta emot det
    (Magnus Persson) Benedikte Nilsson) 
12.00–13.00 Middag Middag  Middag Middag 
13.00–13.45 Samtalsgrupper Samtalsgrupper  Samtalsgrupper Samtalsgrupper
    
13.45–15.15 Jag har min glädje    Avslutning
 i dina stadgar    (Daniel Engelbrekt)
 (Magnus Hagström)     
   

15.15  Fika Fika  Fika   

Lärare:

Magnus Hagström, präst och lärare på Strandhems bibelskola.

Tomas Nygren, lektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. 

Magnus Persson är pingstpastorn som återupptäckte reformationens grunder och Rosenius 
undervisning och varit med när hans församling, United Malmö, anslutit sig till luthersk teologi och EFS. 

Daniel Engelbrekt är kursföreståndare på Strandhems bibelskola

Benedikte Nilsson är HR-konsult som leder organisationer och människor i medvetna strategier.  

08.00–16.00

Utflykt till biblisk värld 
i Starby. 
(Urban Lennartsson)

Vilken berättelse lever du i? 
(Tomas Nygren)

De ungas stolthet är 
deras styrka, de gamlas 
ära är deras grå hår 
(Daniel Engelbrekt)

Utflykten går till Starby och den bibliska värld 
som Urban Lennartsson håller på att bygga upp. 
Här förverkligar han en evangelistdröm som är 
30 år gammal. I utflykten blir det bibelberättelser 
i levande miljö och dessutom praktisk workshop 
med att bygga Jerusalem i miniatyrformat.


