EMMAUSVANDRARNA VÅREN 2020
När och fjärran i Guds rike
Det blir några spännande gästspel denna
termin, bl.a. en ung Jesus-troende jude från
Israel som också innebär en personlig
kontakt för oss med kristna i det heliga
landet (och vem vet, kanske en resa dit så
småningom?). Det blir också ett vårläger på
Lärjungagården i Torestorp med fokus på
påskens budskap och missionen både när
och fjärran.
Emmausvandrarna (tonårsgrupp) samlas i
Immanuelkyrkan varannan fredag kl. 18-22,
jämna veckor.
Program:
24 januari

Terminsupptakt – Johannes Lyche

7 februari

Leva i den här världen men inte som på världens sätt - Timo Laato, präst ifrån Finland

21 februari Himmel & helvete – Björn Larsson, präst i St Pauli församling
6 mars

Stå för din tro, svara för din tro – Jakob Appell

20 mars

Jude och kristen: my story – Sahar Sadlovsky, Jesus-troende jude ifrån Israel

3 april

Martin Luther och reformationens betydelse idag – Daniel Johansson

17 april

Påsken i nytt ljus – Hanna Lundqvist, bibellärare på LM Engströms gymnasium

1-2 maj

Läger på Lärjungagården – Henrik Andersson undervisar. Mer info kommer.

15 maj

Hur vårdar jag min relation till Gud? – Mattias Woddlén ifrån Ytterby.
Ungdomsgruppen i Ytterby gästar.

Jakob Appell, tfn: 073-618 23 09
Johannes Lyche, tfn: 073-518 06 51
Gabriel Birgersson, tfn: 070-946 41 02
www.immanuelforsamlingen.se

EMMAUSVANDRARNA VÅREN 2020
När och fjärran i Guds rike
Det blir några spännande gästspel denna
termin, bl.a. en ung Jesus-troende jude från
Israel som också innebär en personlig
kontakt för oss med kristna i det heliga
landet (och vem vet, kanske en resa dit så
småningom?). Det blir också ett vårläger på
Lärjungagården i Torestorp med fokus på
påskens budskap och missionen både när
och fjärran.
Emmausvandrarna (tonårsgrupp) samlas i
Immanuelkyrkan varannan fredag kl. 18-22,
jämna veckor.
Program:
24 januari

Terminsupptakt – Johannes Lyche

7 februari

Leva i den här världen men inte som på världens sätt - Timo Laato, präst ifrån Finland

21 februari Himmel & helvete – Björn Larsson, präst i St Pauli församling
6 mars

Stå för din tro, svara för din tro – Jakob Appell

20 mars

Jude och kristen: my story – Sahar Sadlovsky, Jesus-troende jude ifrån Israel

3 april

Martin Luther och reformationens betydelse idag – Daniel Johansson

17 april

Påsken i nytt ljus – Hanna Lundqvist, bibellärare på LM Engströms gymnasium

1-2 maj

Läger på Lärjungagården – Henrik Andersson undervisar. Mer info kommer.

15 maj

Hur vårdar jag min relation till Gud? – Mattias Woddlén ifrån Ytterby.
Ungdomsgruppen i Ytterby gästar.

Jakob Appell, tfn: 073-618 23 09
Johannes Lyche, tfn: 073-518 06 51
Gabriel Birgersson, tfn: 070-946 41 02
www.immanuelforsamlingen.se

