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

2–6 oktober 2017
Allt som glimmar är inte Gud!
Vi är alla indragna i kampen mellan sanning och lögn, frihet och
bedrägeri, Gud och avgudar. Ingen av oss undkommer kampen och
ändå är ingen bortglömd när Jesus vill bli vårt hjärtas Gud och ge
oss sann frihet. Välkommen till en vecka som går på djupet med det
första budet, att inte ha andra gudar.
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Inga andra gudar – för det finns bara en
som ger vila och trygghet
Välkommen till en vecka med många intressanta föredrag och diskussioner tillsammans med
elever på Strandhems bibelskola och seniorer. Hela den bibliska historien kan sammanfattas
i att det är Guds kamp mot avgudarnas förslavande inflytande över människan. Det är ingen
lätt kamp och riskerna är stora. Men sanningen gör oss fria och Jesus har övervunnit mörkret
och vill vända oss tillbaka till friheten – om och om igen.

Lärare:
Martin Helgesson är predikant i Roseniuskyrkan i Stockholm, småbarnsförälder, apologet och nyligen hemkommen från två års studier på Covenant Theological Seminary i St. Louis i USA. Han kommer hjälpa oss att
se de gammaltestamentliga avgudaoffren och statyer på ett sätt som är relevant för vår tid.
Göran Landgren är kyrkoherde i Örby-Skene församling. Med analytisk förmåga kommer han skärskåda vår
egen tid och vårt gudomliggörande av oss själva som individer.
Sara Lindholm arbetar i församlingen United i Malmö och är mycket uppskattad föredragshållare. Med
reformatorisk förståelse för lag och evangelium kan hon förmedla den evangeliska friheten in i vår tid livspussel och kamp.
Magnus Hagström och Daniel Lyckander är båda lärare på Strandhems bibelskola. De tar sig an bibelberättelserna om Naman och Jona som uttrycker framgångsandans högmod och de dolda motiven som styr
mer än vi anar. Daniel Engelbrekt kommer avsluta veckan med korsets teologi och gruppsamtal om svagheten som övervinner världen.

Flera delar av veckans undervisning hämtar inspiration i Timothy Kellers bok: Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money,
Sex, and Power, and the Only Hope that Matters. Boken finns i dansk översättning med rubrik: Ikke alt der glimrer er Gud.
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Utflykt till
Synagogan
i Malmö
och New Age
Under onsdagen gör vi en
gemensam bussresa till Malmö där
vi besöker synagogan och får veta
mer om den judiska läran och livet.
Tidigare besök var väldigt uppskattat
men allt för kort. Denna gång har
vi mer tid. På eftermiddagen träffar
vi LilleBil Bjurnemark som under
många år med yoga och New Age
blev allt djupare förslavad men sedan
fick möta befrielsen när hon kom till
tro på Jesus.

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
några kvällsaktiviteter för alla som vill vara med.

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 25 september eller så länge det finns plats. Kursen har 25 platser.
Alla anmälningar görs på www.strandhem.nu

Information finns på hemsidans kalender under Seniorakademin 2–6 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 samband med anmälan. 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: 25 september

