Rikskonferens "Apostlagärningarna idag"!
28-30 mars 2014 i Danderyd.
Församlingen KRISTEN GEMENSKAP!
Huvudentré Valevägen och
parkering även på Sköldvägen.

Bragevägen 32 - Valevägen, Djursholm.

INBJUDAN
Församlingen inbjuder dig som är pastor, församlingsledare till en uppbyggelsekonferens där
vi får undervisning om vad Gud talar till oss genom sitt Ord och att vi blir rustade till att
gå ut och utföra de gärningar som bibeln bl.a. talar om i Apostlagärningarna.
Du är hjärtligt välkommen till vår gemensamma konferens och vi räknar med Guds närvaro.
PROGRAM.
Fredag 18.00 Servering av smörgåsar, kaffe och the för anmälda deltagare.
Gunno Nylander hälsar välkommen och ger en information. 1-2 sånger/sektion som Rebecca leder.
19.00 Krister Nordin talar över ämnet "Tidstecken i den yttersta tiden."
Därefter följer en samtalsstund över ämnet. Bertil Bengtsson.
Lördag 10.00 Leif Svensson talar över ämnet: "Vad är ett andligt ledarskap"?
Därefter följer en samtalsstund över ämnet. Ulrik Jonsson.
12 - 14 Lunch på någon restaurang.
14.00 Bertil Bengtsson talar över ämnet. "Flyktingar mitt ibland oss."
Därefter följer en samtalsstund över ämnet. Josef Östby
16.00 - 17.00 Fikapaus
17.00 - c:a 18.30 Samtal om "nätverkets" framtidsplaner mm.
samt om ett lämpligt namn "Apostlagärningarna", "Kristus För Sverige" eller ???
19.00 Samuel Svensson talar över ämnet. "den helige Ande och vi". Romsk sånggrupp .
Därefter följer en samtalsstund över ämnet och en kopp kaffe. Owe Reinholdsson.
Söndag 11.00 Sigvard Svärd talar över ämnet. "Att bryta ny mark."
Mötesledare Gunno Nylander, sångare Rebecca Möller, Göran Olsson.
Varje sektion börjar med ett par sånger/lovsånger under ledning av Rebecca Möller.
Talarna har max 1 timme på sig att tala och samtalsstunden som följer maxtid 5 min per inlägg.
Lunch 29/3 i Djursholms C 900 m eller Mörby C 3 km. Separat annonsering i möteslokalen.
Fri Parkering 24 tim. vid hotellet efter tillstånd från receptionen. Vendevägen 87 ingång o P-plats vänster sida.
......................................................................................................................................................................
Välkommen att anmäla dig här till Rikskonferensen samt hotell för de som behöver, 500 m fr. Mörby C mot
Djursholms C. Buss hpl vid hotellet på väg mot möteslokalen 2,5 km hpl Wasaskolan. Hotell Best Western.
Namn...........................................email/adress......................................................................Tel.nr.......................
Bokar hotell ...enkel...dbl, 28 och/eller 29/3. Finns 27e/500/n,13dbl/800/n. Konf.avg. 200 kr, Pg 69 99 67-6
Email: kristen.gemenskap@kyrktorget.net. P-adress c/-Nylander, August Wahlströms Väg 1, 18231 Danderyd
Du är hjärtligt välkommen! Danderyd 2014-02-10. Kristen Gemenskap gm. Gunno Nylander 0708-21 48 05

