Pris för helgen
Vuxna
Barn upp till 15 år

250:gratis

Församlingshelg
7-8 september 2019 i Tabor, Rumskulla

Anmälan och betalning
Anmäl dig senast 30 augusti till:
Björn Holm
pastor@centrumkyrkanmariannelund.se
0496-101 41
Carl-Johan Hultman
pastor@tabor.nu
0496-400 52

Betalning sker via Taborförsamlingen:
Bankgiro: 473-3903
Swish: 123 538 38 31

Märk din inbetalning med ”Församlingshelg” och ditt namn.

Vill du bidra med något till maten, baka till kvällen
eller ta med frukt från trädgården?
Kontakta Johanna Idelind:
0703-140203
johanna@idelind.com

Taborförsamlingen, Rumskulla
Centrumkyrkan, Mariannelund
Elimförsamlingen, Ingatorp

Välkommen till årets församlingshelg
med temat Ett hållbart liv!

Program
Lördag 7 september

Allt oftare när man frågar människor hur det är får man svaret: ”Det är
mycket nu”. Tekniska framsteg, stabilare ekonomi och högre
utbildningsnivå har gjort att vi idag har fler valmöjligheter än någon
generation före oss, men vi har också större förväntningar på livet. Som
följd av detta har tempot och kraven på effektivitet ökat betydligt de
senaste decennierna, till en nivå som aldrig tidigare skådats. Tidsbrist,
stress, utmattning och utbrändhet har letat sig in i vardagsvokabulären
och många upplever det svårt att ”få ihop livet”.
I en sådan tid är det kanske mer aktuellt än någonsin att fråga sig vad det
innebär att leva i spåren efter Honom som på samma gång kallar oss till
ett uppoffrande liv i tjänst och till en ”frid som inte världen ger”; en herde
med anspråk på att leda oss till vatten där vi finner ro.
Under årets församlingshelg vill vi ställa frågan hur ett kristet förhållande
till tid, arbete och vila ser ut. Kort sagt: vad är ett hållbart liv?

09.45
10.00
11.00
11.30
13.00
14.00
15.30
17.00
18.00
20.30

Uppstart
Seminarium 1
Fikapaus
Seminarium 2
Lunch
Gemensam aktivitet
Församlingstid + Fika
Fri tid + div. förberedelser
Festkväll + mat
Andakt med nattvard

Söndag 8 september
10.00
Gudstjänst
Fika

Vi får bland annat besök av Birgitta och Bengt Rasmusson, som båda har
arbetat med dessa frågor i olika sammanhang. Vi ser fram emot en helg
med god gemenskap, givande seminarier, rika gudstjänster och mycket
glädje.
Under lördagens seminarier finns även:
• aktiviteter för alla barn tillsammans med Josefine och Alexandra
(Föräldrar är också välkomna), tema: Barnkalas.
• program för undgomar (10 år <) tillsammans med Kristina och
Jonatan.

Så ta med hela familjen och kom med till Tabor!

Birgitta Rasmusson är sedan många år
pastor i Hyllieparkkyrkan i Malmö och
lärare på ALT och Hyllieparks
folkhögskola.
Bengt Rasmusson är teolog och
mediekonsult, bl.a. aktiv i
teolognätverket Cruciform Phronesis
(cruciformphronesis.se)

