KVÄLLSBIBELSKOLA FÖR UNGA VUXNA HÖSTEN 2020
Under rådande omständigheter är det inte möjligt att inbjuda till kvällsbibelskolan på traditionellt vis,
men FFG inbjuder till en termins kvällsbibelskola med undervisning, fika och gemenskap för unga vuxna
måndagskvällar med början i oktober. Undervisningen kan följas av andra åldersgrupper genom att
inspelningar läggs ut i efterhand på Församlingsfakultetens YouTube-kanal.
Tid: måndagar kl. 18:00–20:00
Kostnad: 100 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås för hela terminen. Små och stora gåvor välkomnas!
Anmälan: senast 20 september till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 35 40. Begränsat antal platser.
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson.
Kursplan: enligt nedanstående, med reservation för förändringar.

FRIHET!
För exakt 500 år sedan, hösten 1520, skrev Martin Luther den lilla skriften ”Om en kristen människas
frihet”. Boken sammanfattar kärnpunkterna i reformationen och blev snabbt en klassiker. Med
utgångspunkt i Luthers insikter om vad frihet är tas en rad aspekter av frihetstemat upp till hjälp för ett
liv… i frihet!
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En kristen människas frihet
Frihet från och frihet till
Fri att tjäna
Fri från synden
Fri från döden
Fri från djävulen
Ett fritt samvete
”Använd bara inte friheten så…” (Gal 5:13)
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