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 4 mars eller så länge det finns plats. Kursen har 25 platser.

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

Alla anmälningar görs på www.strandhem.nu

Information finns i hemsidans kalender under Seniorakademin 11–15 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: Magnus Hagström
e-post: magnus.hagstrom@strandhem.nu
Tel: 0435-514 77

11–15 mars 2019
Mission i Sverige 2019
Kursen drivs i samarbete med studieförbundet

Sista anmälningsdag: 4 mars

Hur kan du och jag bidra till missionsuppdraget hemma i Sverige, utan
att prioritera ner utlandsmissionen? Vi vill under vårens seniorakademi
lyfta några viktiga frågor som gäller missionsuppdraget i Sverige.

måndag 11/3

torsdag 14/3

fredag 15/3

Personlig evangelisation
(Anna Swahn)

Mission genom ELM-föreningen,
exempel från Roseniuskyrkan
(Daniel Ringdahl)

Fika		
Fika
Mission där du är, exempel från		
Personlig evangelisation
kyrkohistoria och nutid
(Anna Swahn)
(Daniel Lyckander)		
12.00–13.00
Middag
Middag		
Middag
13.00–13.45
Mission genom nyplantering
Samtalsgrupper		
Samtalsgrupper
(Claus Grønbæck)			
13.45–15.15
till kl. 15.15
Missionsdiskussion		
Personlig evangelisation
(Magnus Hagström)		
(Anna Swahn)
		
			
			

Fika
Mission genom ELM-föreningen,
exempel från Roseniuskyrkan
(Daniel Ringdahl)
Middag
Samtalsgrupper

Mässa och presentation
(Magnus Hagström)
		
08.30–10.00

10.00–10.30
10.30–12.00

15.15

tisdag 12/3

onsdag 13/3

Mission där du är, exempel från		Utflykt med buss till Köpenhamn
kyrkohistoria och nutid
och DBI (Danske Bibelinstitut).
(Daniel Lyckander)		

Fika
Mission genom nyplantering
(Claus Grønbæck)

Fika

Fika		

Avslutning
(Magnus Hagström)

Fika			

Mission i Sverige 2019
Sverige står idag inför stora utmaningar; socialt, kulturellt och på andra sätt genom
sekulariseringen. Kyrkan krymper både i antal och inflytande. Gud har mitt i detta
gett sin kyrka ett uppdrag: att göra alla folk till lärjungar. Hur kan du och jag bidra till
missionsuppdraget hemma i Sverige, utan att prioritera ner utlandsmissionen? Vi vill under
vårens seniorakademi lyfta några viktiga frågor som gäller missionsuppdraget i Sverige.

Talare
Claus Grønbæck är utbildad på DBI och pastor i Köpenhamnskyrkan som är en relativt nystartad
kristen gemenskap/församling.
Anna Swahn – har jobbat många år med evangelisation inom Credo och arbetar nu inom ELU.
Daniel Ringdahl – ELMs missionsföreståndare. Daniel arbetade under flera år som predikant i
ELM Roseniuskyrkan i Stockholm och fick under denna tid se en intressant utveckling i föreningen.
Daniel Lyckander – teolog och lärare på Strandhems bibelskola
Magnus Hagström – präst och lärare på Strandhems bibelskola, tf. föreståndare.
Birgitte Olsen finns med under måndagen och under utflykten för att överbrygga språkbarriären.

Under onsdagen åker vi med buss till
Köpenhamn för att besöka DBI, Danske
Bibelinstitut, där vi får lyssna till hur de
arbetar med utbildning.

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.

