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PARKERING ”Bäckalyckan”
(Lyckhemsgatan och tvärgator)
är bortom kommunens gräns
för parkeringsavgift. P-plats vid
Junegatan/V Storg. = 30kr/dygn.
Paketerbjudande:
BESTÄLL FRÅN OSS IDAG!

WWW.REFORMEDIA.SE
Pastorer och ledare betalar bara frakt för
båda böckerna. Rabattkod: PASTOR

FRÅGOR? Hör av dig till oss:
0725-126 128
info@reformedia.se

KONFERENSPROGRAM
2-3 OKTOBER 2015
FRÄLSNINGSARMÉN I JÖNKÖPING
VÄSTRA STORGATAN 21

FREDAG

LÖRDAG

Frälsningsarmén och Williams hörna är öppen från 9.30.

Frälsningsarmén och Williams hörna är öppen från 9.30.

Fredagen bygger på utläggning av bibeltexter som följs av samtal – ”bikupor”
– där vi samtalar om: Hur lever vi efter den här sanningen i våra liv och
församlingar? Hur ska den höras i vår förkunnelse – inåt och utåt?

Lördagen bygger på olika teman om hur vi delar evangeliet i vårt samhälle –
följt av bikupor. I panelsamtalet deltar även några av talarna från fredagen.

Dagen inleds 10.00 i kyrksalen.
PASS 1:
10.15-10.45 Greg Gilbert: Why the Gospel is of First Importance in the Life of
Every Church – Your Church! (ENGELSKA)
+ 30 minuter med kaffe och samtal
PASS 2:
11.15-11.45 Stefan Gustavsson: En enda väg till en enda Gud i vår tid
+ 15 minuters samtal
PASS 3:
12.00-12.30

Olof Edsinger: Domen – evangeliets bortglömda dimension

Dagen inleds 10.00 i kyrksalen.
PASS 1:
10.15-11.00 Greg Gilbert: Hur gör vi både lärjungar och sociala insatser i vår
utmanande tid? (TOLKAS)
+ 30 minuter med kaffe och samtal
PASS 2:
11.30-12.15

Magnus Persson: Så blev United mer evangeliedriven som kyrka

+ 12.15-13.45 lunch och samtal. Lunch köper du själv på väster i Jönköping.
PASS 3:
13.45-14.30 Greg Gilbert: Hur blir vi Guds rikes representanter på jobbet?
(TOLKAS)
+ 15 minuters samtal

+ 12.30-14.00 lunch och samtal. Lunch köper du själv i någon av alla
restauranger som finns i närheten av Frälsningsarmén på väster i Jönköping

PASS 4:
14.45-15.30 Panelsamtal och frågor
Frukt och vatten finns framställt under tiden

PASS 4:
14.00-14.30 Stefan Swärd: Jesu kors och den enda vägen till frälsning
+ 15 minuters samtal

PASS 5:
15.30-16.00

PASS 5:
14.45-15.15 Johnny Lithell: Omvändelse, tro och lärjungaskap
+ 30 minuter med frukt och samtal
PASS 6:
15.45-16.30

Panelsamtal och frågor

FREDAG 19.30 KVÄLLSMÖTE MED GREG GILBERT
I FRÄLSNINGSARMÉN

Avslutning och sändningsförkunnelse

