Välkommen på
predikantdagar!

Käre bror och predikantkollega!
Välkommen till predikantdagar på Fridhem
29-30 januari och Strandhem 19-20 mars
2021! Årets tema är den sista delen i serien
om olika genrer i GT: apokalytisk litteratur.
Daniel Johansson, från FFG, är huvudtalare och leder oss in i dessa bibeltexter som
ibland kan upplevas svåra att förstå och att
predika över.
De förra predikantdagarna inföll precis vid
utbrottet av Corona-viruset och situationen har ännu inte lättat. Vi hoppas att vi
kommer kunna mötas både på Fridhem och
Strandhem, men även det ligger i Herrens
händer. Om du inte har möjlighet att vara
med fysiskt ska du veta att vi kommer livesända dagarna på Strandhem så att man kan
följa med hemifrån. Mer information om det
kommer via mail i veckan före strandhemsdagarna.
Om Gud vill och vi får leva möts vi alltså på
Fridhem och/eller Strandhem. Glöm inte att
anmäla dig! I dessa tider är det extra vik-

tigt, och det är ju inte hela världen om man
måste avanmäla sig pga att man uppvisar
symptom. Däför är det lika bra att skicka
ett mail till Fridhem/Strandhem redan nu!
Till dagarna är det ju alltid trevligt om du
tar med dig ett instrument. Vi brukar ge
denna uppmaning men ta det som en uppmuntran, du som brukar ta med instrument,
och en stark maning till dig som tänker
att det känns onödigt. Den gemensamma
sången och musiken är en av sakerna som
tydligast lyfter oss upp inför den himmelska
tronen, har jag upplevt.
Frid till dig och de dina och hoppas att vi
ses på dagarna, antingen fysiskt eller digitalt!

Samuel Bengtsson och Daniel Ringdahl

Program
Fridhem 29-30 januari 2021

Strandhem 19-20 mars 2021

Fredag

Fredag

18.00 Inledning och presentation.
18.15 Daniel J Pass 119.05
19.00 Fika och samtal.
19.30 Daniel J Pass 2
Avslutning och Aftonbön.

18.00 Kvällsmat
19.00 Välkomsthälsning
19.05 Daniel J Pass 1
19.50 Fika
20.15 Daniel J Pass 2 Aftonbön

Lördag
08.00 Frukost och morgonbön
09.00 Daniel J Pass 3
Fika
10.30 Daniel J Pass 4
12.00 Lunch
13.15 ”Förkunnarforum - att predika idag”
Bensträckare

Lördag
08.15 Morgonbön
08.30 Frukost
09.15 Daniel J Pass 3
10.00 Fika
10.30 Daniel J Pass 4
12.00 Lunch
13.00 ”LH 2020” - Johan Åström
13.30 ”Från generation till generation i
hem och familj” - Sofia Ödman
Bensträckare
14.30 ”Från missionsledaren till predikanten”
Daniel Ringdahl
15.15 Bön i smågrupper
16.00 Avslutning, fika före hemfärd

14.15 ”Från missionsledaren till predikanten”
Daniel Ringdahl
15.00 Samtal och bön i smågrupper
Avslutning
Söndag
11.00 Gudstjänst / Högmässa

Presentation talare
DANIEL JOHANSSON –Studierektor på Församlingsfakulteten i Göteborg, Lektor i Nya Testamentet
SOFIA ÖDMAN – Barnverksamhetsinspiratör i ELMsyd
DANIEL RINGDAHL – ELMs missionsledare, författare.
JOHN ÅSTRÖM– Medlem i sångbokskommittén
Anmälan skall ske senast den 21 februari 2020 direkt till Strandhem med angivande av övernattningsbehov och de måltider som önskas.

Anmälan
info@fridhem.info
info@strandhem.nu

