En möjlighet för dig som vill gå Bibelskola senare i livet

3–7 oktober 2016

Församlingsliv
Den fullkomliga gåvan till ofullkomliga människor

måndag 3/10

tisdag 4/10

onsdag 5/10

torsdag 6/10

fredag 7/10

Introduktion och
Församlingsutveckling som
Livets ofullkomlighet
Avfärd mot Halmstad
Brev till församlingens
mässa i kapellet
nödvändighet och möjlighet
i fullkomliga församlingar.
från Strandhem kl 8.30
änglar
(Daniel Engelbrekt, Lars-Åke Nilsson) (Björn Gusmark)
– Korinthierbrevet		
– Uppenbarelseboken
			
(Magnus Hagström)
(Daniel Engelbrekt)
Guidning och provsmakning
10.00–10.30
fika
fika
fika
på Vapnö Gods kl 9.45
fika
10.30–12.00
Församlingsutveckling som
Världens vishet och
Livets ofullkomlighet		
Församlingsliv
nödvändighet och möjlighet
Guds dårskap
i fullkomliga församlingar. 		
med teologiska
(Björn Gusmark)
(Lars-Åke Nilsson)
– Korinthierbrevet		
spänningar
			
(Magnus Hagström)		
(Owe Johansson)
12.00–13.00
Middag
Middag
Middag
Middag
Middag
13.00–13.40
Samtalsgrupper
Samtalsgrupper
Samtalsgrupper
Församlingen Kornhill och
Samtalsgrupper
				
den keltiska andligheten
				
(Per-Eive Berndtsson)
13.45–15.15
Församlingsutveckling som
Världens vishet och
Seminarium om att plantera		
Avslutning
nödvändighet och möjlighet
Guds dårskap
församling och uppmuntra
(Björn Gusmark)
(Lars-Åke Nilsson)
förnyelse (Magnus Hagström)
15.15
Fika
Fika
Fika
Fika
Fika
				
Kvällsprogram:
				
Berättarkväll med Owe Johansson		

08.35–10.00

Församlingsliv med
teologiska spänningar
(Owe Johansson)

Brev till församlingens
änglar – Uppen
barelseboken
(Daniel Engelbrekt)

Välkommen att gå bibelskola en vecka tillsammans
med andra seniorer och eleverna på Strandhem
Församlingen är Guds gåva till oss. Vi tillhör Jesus och han säger att vi därmed blir en del av Kristi
kropp och sammanfogas med alla andra som bekänner honom som Herre. Om vi försätter oss i
ensamhet blir vi ett lätt byte för den onde. Just därför vill djävulen söndra församlingen. Denna vecka
är till för att återupptäcka och rustas för att vi kunna förvalta, glädjas och vara en del av den kristna
gemenskapen – både som senior och som ungdom – vare sig vi tillhör missionsförening eller församling!
Björn
Gusmark
är fd. kyrkoherde i
Romelanda pastorat som
skrivit
boken: Våga vilja växa. Vare
sig man har svenskkyrklig,
frikyrklig eller lågkyrklig
erfarenhet kan hans teorier
om församlingsbygge och
förnyelse hjälpa oss att se
på vårt sammanhang med
ny glädje och utmaning.

Owe
Johansson,
präst från
Kinna, är
lärare på
Strandhem
under höstterminen
och kommer både bjuda
på en berättarkväll och tala
om hur man förhåller sig till
slitningarna i en församling
som präglas av motsatta
teologiska hållningar, t.ex. när
framgångsteologins gnosticism
tränger sig in i bibeltrogna
sammanhang.

På torsdagen reser vi till
Halmstad och besöker
Per-Eive Berndtsson som
var med och startade EFSförsamlingen Kornhill för
över tjugo år sedan. Ur den
keltiska andligheten som
under medeltiden höll samman vardagslivet, mötet med naturen, mötet
med Gud och den helige Andes mäktiga verk
växte Kornhills vision fram och har sedan
realiserats. Vi besöker också Vapnö gods och
får en guidad visning i ett modernt storjordbruk med genomtänkt kretsloppsideologi. Vi
får också smaka deras egenproducerade mat
som blir tillredd i slottsköket och serveras i de
pampiga salarna.

Dessutom undervisar Strandhems övriga lärare: Lars-Åke Nilsson, Magnus Hagström och Daniel Engelbrekt.

Undervisningen sker i Sjökronas sal som är en mycket bra föreläsningssal och utrustad med
hörslinga. Dessutom kan vi nu erbjuda logement med hög standard och egen toalett på rummen.
Givetvis kan man även fortsatt 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, aftonbön och kvällsaktiviteter för de som vill
vara med eller väljer boende på Strandhem.

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: 800 kr + kursavgift
Deltagare som önskar övernattning i våra nybyggda logement och helpension: frukost,
förmiddagsfika, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällskaffe, måndag kl. 8.30 till
fredag kl. 16.00: 2300 kr + kursavgift
Ansök före 20 september
Anmälan görs www.strandhem.nu

Information finns på hemsidans kalender under Seniorakademin 3–7 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.

Kursansvarig: Daniel Engelbrekt
e-post: daniel.engelbrekt@strandhem.nu
Tel: 0435-514 77, 0709-23 93 08

Kursen drivs i samarbete med studieförbundet

Sista anmälningsdag: 20 sept

