Anmäl dig direkt till Fridhem respektive Strandhem:
fredrik.smetana@elmbv.se eller 0705-335 900
info@strandhem.nu eller 0435-500 77

Välkommen
PÅ PREDIKANTDAGAR

Käre bror och predikantkollega!

Program Fridhem

Program Strandhem

DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN till predikantdagarna på Fridhem

Fredag 27 Januari

Fredag 17 Mars

18:30

Inledning och presentation

18:00

Kvällsmat

18:15

Andens gåvor

19:00

Välkomsthälsning

Gunnar Johnstad

19:15

Andens gåvor

27–29 januari och/eller till Strandhem den 17–19 mars! Dagarna är till både för uppbyggnad i predikantuppgiften och kanske
viktigast, att stödja och vara med varandra. Vi vet att vår fiende
djävulen går runt som ett rytande lejon och vi har kanske erfarit
att han går extra hårt åt dem som ska leda och förkunna Guds
ord. Därför är det extra viktigt att du kommer så att vi får sitta

19:00

Fika och samtal

19:30

”Hör vad anden säger till

20:00

Fika

församlingarna”

20:30

”Hör vad anden säger till

tillsammans vid Jesu fötter.
I vår miniserie genom trosbekännelsen har vi nu kommit fram
till den tredje trosartikeln. Gunnar Jonstad kommer hjälpa oss

Gunnar Johnstad

08:00

Frukost och morgonbön

rustar oss predikanter. Som ett led i hur Anden kan få ver-

09:00

Anden som sigill

ka bland oss kommer sen Fredrik Brosché att tala om predikantsjälavård.
10:30

till den gemensamma sången!

Gunnar Johnstad
Aftonbön
Lördag 18 Mars

Gunnar Johnstad

08:00

Frukost och morgonbön

Fika

09:00

Anden som sigill

Andlig förnyelse

Gunnar Johnstad

– vad är sund karismatik?

det även i år på Strandhem vara en musikledare, nämnligen
Mattias Engström. Glöm inte att som sist ta med era instrument

församlingarna”

Lördag 28 Januari

in i det ämnet och hur Den Helige Anden leder, bär, och ut-

Efter att utvärderat förra årets bifokus på musiken så kommer

Gunnar Johnstad

Gunnar Johnstad

Fika
10:30

Andlig förnyelse

12:00

Lunch

– vad är sund karismatik?

14:00

Anden – spegel och förvandling

Gunnar Johnstad

Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till

(2 Kor 3:17f)

12:00

Lunch

sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa

Gunnar T Andersson

14:00

Predikant nu och framöver

er. Hans är makten i evighet. Amen. (1 Petr 5:10–11)

15:00

Fika

Låt oss mötas på dagarna!

15:30

Bön i smågrupper och samtal

Glöm inte att be och styrka varandra i tron.

Söndag 29 Januari

Nåd och frid vare med er!

11:00

Erik J Andersson
15:00

Fika

15:30

Pallar predikanten
Fredrik Brosché
(2x40 min med bensträckare)

Högmässa
17:00

Bön i smågrupper

Talare

18:00

Festkväll

GUNNAR JOHNSTAD är førsteamanuensis vid NLA Høgskolen Bergen med inriktning mot Nya

Söndag 20 Mars

Testamentet och Paulinsk bibelteologi. Gunnar har även arbetat med bibelöversättning som
konsulent och översättningssekreterare på det Norska Bibelsällskapet.

08:00

Gemensam bön

FREDRIK BROSCHÉ, teol.dr, är lärare i religionspsykologi och själavård vid Församlingsfakulte-

09:00

Frukost och morgonbön

10:00

Högmässa på Strandhem

ten i Göteborg. Har arbetat som personalsjälavårdare i Göteborgs stift. Föreståndare vid Kyrkans
själavårdscentrum fram till 2011.

Predikanternas familjer är välkomna
12:00

Lunch

