INBJUDAN TILL REGION MITTS
FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR
Under våren kommer det att vara
sex bibelsamtalsträffar
för alla som är intresserade.
Låt bibelordet väcka! Vi läser tillsammans ur
Första Korintierbrevet, någon leder
en reflektion och vi samtalar om texten
och vad den betyder för oss.
Du är varmt välkommen att delta vid alla träffar eller bara vid någon enstaka.
Detta är ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda.

TEMAN:
Ti 26 jan Helig, vad är att vara helig? 1 Kor 1: 2
On 17 feb Tillhörighet, vem tillhör jag och vem lutar jag mig mot? 1 Kor 1: 12-17
Tor 11 mars Dårskap och vishet.1 Kor 1:18- 2:16, 15:14
On 31 mars Församlingsliv, leva församling och gemenskap. 1 Kor 3-4
Ti 13 april Den heliga Anden. 1 Kor 2: 10-13, 12:3
Tor 6 maj Nådegåvor, att vara i funktion. 1 Kor 12
TID kl 19.00-20.00
Använd följande länk nedan för att ansluta till mötet på dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Meeting ID: 839 4143 7843 Mittläsarnas Zoomlänk

Under 2019 hade Region Mitt
flera samlingar under namnet
Öppnare än vi tror.
För att uppmärksamma och samtala om
att det ofta är öppnare än vi tror
att prata om tro idag.
Samlingarna blev uppskattade och
några frågade efter fortsättning.
Nu prövar vi att ta konceptet online,
bara delvis för att vi har pandemin att ta hänsyn till.
Vi hoppas att nå fler genom att ingen behöver resa för att vara med!

Det kommer att bli tre olika samlingar på tre olika dagar men varje dag kan du

välja mellan eftermiddag eller kvällstid.
Samling 1 Tema Att ge tron vidare (28 jan kl 14 & kl 19)
Samling 2 Tema Diakoni som en väg till tro (10 feb kl 14 & kl 19)
Samling 3 Tema Livssamtal i grupp (16 feb kl 14 & kl 19)
Använd följande länk nedan för att ansluta till mötet på dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Meeting ID: 868 9218 0025

