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

5–9 mars 2018
Apostlagärningarna: Guds gärningar och våra
Apostlarnas verksamhet fortsätter att inspirera och provocera.
Följ med under en vecka i berättelserna och tillämpningen.
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Apostlagärningarna: Är det historia, utopier
eller Andens verk som sker i alla tider?
Välkommen till en vecka med många intressanta föredrag och diskussioner tillsammans med
elever på Strandhems bibelskola och seniorer. Undervisar under veckan gör:
Eskil Hofverberg är präst och
har varit föreståndare på bland
annat Åh Stiftsgård. Genom
bibelstudier visar han på kultursprång, växtkraft, motstånd och
bönekamp som ingredienser i
kyrkans liv.

Stefan Johansson, skolpräst på Glimåkra folkhögskola, utgår från Apostlagärningarna 4 där de troendes gemenskap
beskrivs. Vad innebär det i våra dagar?
Utopi eller möjlighet? Tillsammans delar
vi agapemåltid där vi få betjäna varandra och ta emot Jesus i nattvarden.

Owe Johansson är pensionerad präst från Kinna och numera ständigt återkommande lärare
på Strandhem. Genom aposteln Paulus liv fördjupar han den evangeliska förståelsen av att
lämna sina egna gärningar och gå in i det som Gud har förberett. Dessutom blir det kyrkohistoria om kyrkans liv i öst och ett besök i det Serbisk Ortodoxa klostret i Smedjeryd, Våxtorp.
John Breneman är själavårdslärare på
Strandhem och kommer denna vecka
ta med oss i en pedagogisk resa genom
apostlagärningarnas händelser.

Daniel Engelbrekt, kursföreståndare på Strandhem, dyker
ner i Romarbrevet kap 8 om det
nya livet i Anden.

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: 2 300 kr +
kursavgift
Ansök före 25 februari eller så länge det ﬁnns plats. Kursen har 20 platser.
Alla anmälningar görs på www.strandhem.nu

Information ﬁnns på hemsidans kalender under Seniorakademin 5–9 mars.
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: 25 februari

