MÖTEN SOM BEFRIAR
En föreläsningsserie i
Sollentuna Missionskyrka hösten 2008,
med Arne Fritzson, Johnny Jonsson
och Per-Magnus Selinder.
Sex torsdagar klockan 19.00.

11 september Arne Fritzson
Gud – treenig, kärlek och gudomlig.
25 september Arne Fritzson
Det sinnelag som finns hos Kristus Jesus.
9 oktober Högskolelektor Johnny Jonsson
En bok som befriar. Om bibelbruk
16 oktober Arne Fritzson
Försoningsstriden – ett av Svenska Missionskyrkans
rotsystem.
6 november Arne Fritzson
Kyrkan – en rymd för tro och liv.
20 november Missionssekreterare Per-Magnus Selinder
Ekumenik – en väg till befriande mångfald.

Under sex torsdagskvällar under hösten 2008 inbjuder
Sollentuna Missionsförsamling till föreläsningar under
rubriken Möten som befriar.
Jesus säger: ”Ni skall lära känna sanningen och sanningen
skall göra er fria.” (Joh 8:32) och ”att om nu Sonen befriar er
är ni verkligen fria.” (Joh 8:36) Under dessa sex kvällar får vi
fördjupa oss i centrala frågor för den kristna och genom det
möta den befriande sanning som finns i Jesus Kristus, i Guds
ord och i Guds rike.
Samlingarna inleds klockan 19.00 med en 45-50 minuters
lång föreläsning. Därefter blir det en enkel servering och tid
för frågor och samtal utifrån kvällens föreläsning. Kvällarna
avslutas med en kort andakt, ca 20.30.
Fyra av föreläsningarna hålls av Arne Fritzson, pastor i
Sollentuna Missionsförsamling, socionom och teologie doktor.
Han har stor vana att föreläsa om teologiska frågor både i
Sverige och utomlands.
Den 9 oktober gästas vi av högskolelektor Johnny Jonsson,
lärare i nytestamentlig exegetik vid Teologiska Högskolan och
en uppskattad föreläsare i svenska kyrkor bland annat med en
inriktning på hur teologin blir relevant för kyrkors liv. Höstens
sista föreläsningstillfälle, den 20 november, får vi besök av
missionssekreterare Per-Magnus Selinder, som tidigare har
bl.a. varit chefredaktör för Svensk Veckotidning. Han har en
unik erfarenhet av ekumeniskt arbete på alltifrån lokalplanet
till internationella sammanhang och har reflekterat mycket
kring ekumenikens betydelse för den kristna kyrkans tro och
liv.
Föreläsningarna hålls i Sollentuna Missionskyrka på
Kapellvägen 2 i närheten av Sollentuna Centrum.
Föreläsningsserien ges inom ramen för Församlingsskolan i
Svenska Missionskyrkans distrikt i Mälardalen och i
samverkan med studieförbundet Bilda.

VARMT VÄLKOMNA!

