Kontaktinformation:
Man behöver inte anmäla sig eller vara med
varje gång. Men vill du veta mer kan du
höra av dig till oss ansvariga ledare:

Kvällsmässa

Fördjupningskvällar

Om man vill kan man även
fördjupningskvällen börja kvällen med att
fira kvällsmässa i Skene kyrka kl. 18:15.
(Obs! Vid den ekumeniska
församlingskvällen kvällen den 3/10 är det
ingen mässa!).

Magnus Skredsvik (präst):
Tel: 0704-732554
E-post:
magnus.skredsvik@svenskakyrkan.se

Gunilla Waltersdotter (diakon):
076-1149170
E-post:
gunilla.waltersdotter@svenskakyrkan.se

- Hösten 2019
Örby-Skene församling inbjuder alla
intresserade, både sökare och erfarna
kristna, till fördjupningskvällar i Skene
församlingshem. Träffarna äger rum
varannan torsdag (vanligen jämna veckor)
mellan kl. 19-21 och startar den 19
september.
Vi följer under hösten och en bit in på våren
bl.a. studiematerialet ”PÅ TRONS VÄG”
med temat: ”Till vem skulle vi gå?”, men
gör en del avvikelser med t.ex. film eller
gästtalare.
Fokus i dessa träffar är att ge fördjupning i
kristen tro särskilt i förhållande till de
utmaningar vi står inför just idag.

Terminsschema – hösten 2019
19 september – ”Tron i Sverige i dag”
3 oktober – Ekumenisk församlingskväll
tillsammans med Elimförsamlingen.
Talare Allan Emrén som är fil. dr. i
Fysikalisk kemi talar över ämnet:
”Kristendom eller ateism? Vad säger
Vetenskapen?”
OBS! Start kl. 18:30!

28 november – ”Judendom och Islam”
5 december (OBS! Jämn vecka!) – Ett
personligt vittnesbörd: ”Från Islam till
kristen tro”. Viktoria Andersson från Skene
berättar om sin väg till tro.

Våren 2020
23 januari – ”Nya rörelser från öst”
6 februari – ”Nya rörelser från väst”

17 oktober – ”Nyateismen”

20 februari – ”Att förkunna evangeliet i
dagens religiösa landskap”.

31 oktober – ”Hinduismen och
Buddhismen”

(Resterande kvällar under våren presenteras
i en ny folder under våren)

14 november – Film – ”Gracecard”.
En film om hur
Guds nåd och
förlåtelse kan
förvandla en
människas liv.

Presentation av ”På Trons Väg”
På Trons Väg är namnet på ett studiematerial
utgivet av Norea Radio där man får ta del ett
korta föredrag på DVD i olika angelägna ämnen
för den kristna tron. Föredragen är
lättillgängliga och illustreras i ultrarapid av en
tecknare. Föredragen är förhållandevis kort för
att också ge utrymme för gruppsamtal.

Den föreläsningsserie som vi följer denna
gång heter ”Till vem skall vi gå? och är
författad av Per Ewert, som är författare,
föreläsare, samhällsdebattör och
informationssekreterare vid den kristna
tankesmedjan Claphaminstitutet. Han har
gett ut böckerna Vem tänder
stjärnorna, Guldet blev till sand och Till
vem skulle vi gå?
Så här presenteras denna föreläsningsserie av
Norea Radio:
”Vi lever i ett samhälle med influenser från
en mängd olika livsåskådningar. Vilken plats
har den kristna På ett initierat sätt redogör
Per Ewert för hur kristendomen förhåller sig
till olika trosuppfattningar och hur vi som
kristna kan gå tillväga för att nå ut med
evangeliet i vår samtid.”

