EMMAUSVANDRARNA HÖSTEN 2020
Egna och andras tvivel, invändningar och… tro!

Emmausvandrarna (ungdomsgrupp) samlas i Immanuelkyrkan varannan fredag kl. 18-22, jämna
veckor, om inget annat anges. Programmet nedan med reservation för ändringar.
Program:
4 september

Terminsupptakt Delsjön kl. 17.30-21.00:
Tema: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” (Mark 10:51)

18 september Samling i Slottsskogen kl. 17.30-20.30 med bl.a. äventyrsgolf (OBS! avgift 80 kr)
Tema: ”När ni samlas har var och en något att ge” (1 Kor 14:26)
2 oktober

Tema: ”Varför håller sig Gud gömd?”

16 oktober

Tema: ”Hur kan en kärleksfull Gud skicka folk till helvetet?”

23-25 oktober Läger på Lärjungagården. Mer info kommer.
30 oktober

Höstlov

13 november Tema: ”Kristendomen en tvångströja?”
27 november Tema: ”Hur kan en god Gud tillåta ondska och lidande?”
11 december Immanuelförsamlingens julfest (preliminärt)

Jakob Appell, tfn: 073-618 23 09
Johannes Lyche, tfn: 073-666 27 81
Henrik Andersson, tfn: 073-542 42 31
www.immanuelforsamlingen.se
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