VÄXANDE TRO

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:

Under hösten påbörjar vi studiematerialet
”PÅ TRONS VÄG” från Norea radio, med
temat: ”Växande tro?”. Vi gör dock även
en del avsteg från studiematerialet, med
andra ämnen och gästtalare.

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

FÖRDJUPNINGSKVÄLLAR

HÖSTEN 2020
Örby-Skene församling inbjuder alla
intresserade, både sökare och övertygade
kristna, till fördjupningskvällar i Skene
kyrka; träffar som syftar till att fördjupa vår
kristna tro. Träffarna äger rum varannan torsdag
(vanligen jämna veckor) och startar kl. 19 och
slutar ca.20:30. P.g.a. coronaviruset har vi våra
träffar i kyrkan denna termin (om inte
situationen förändras).

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

17 september – ”Spirande tro”
(Föredrag ur: ”Växande tro”)

1 oktober – ”Att vara utvald”

29 oktober – ”Mitt nya jag”.
(Föredrag ur ”Växande tro”)

12 november – ”Den heliga
nattvarden” – Magnus Skredsvik delar olika
perspektiv på innebörden i altarets sakrament.

(Föredrag ur ”Växande tro”)

15 oktober - Ekumenisk
fördjupningskväll i Elimkyrkan kl.
18:30.
Joakim Hagerius som är opinionsredaktör och
ledarskribent på tidningen Dagen och f.d. pastor
i Saronkyrkan i Göteborg och talar över ämnet:

"Får tro och religion plats i dagens
Sverige?"

26 november – ”Fem inställningar till
Jesus”
(Föredrag ur ”Växande tro”)

10 december – Ignatiansk andlighet.
OBS! Annan tid
och plats och
ingen
veckomässa
denna gång!

Gunilla Waltersdotter
berättar om sina
erfarenheter av sitt
engagemang i den
ekumeniska
organisationen
Kompass, som hämtar
inspiration av
Ignatius av Loyola.
Ignatius grundade Jesuitorden på 1500 talet och
skrev boken ”Andliga övningar”.

Kvällsmässa
Om man vill kan man börja
fördjupningskvällen med att fira
kvällsmässa i Skene kyrka kl. 18:15.
(Obs! Inför den ekumeniska
församlingskvällen kvällen den 15 oktober
då vi träffas 18:30 i Elimkyrkan är det ingen
mässa kl. 18:15).

