Anmälan till:
kristofferuskyrkan@kristensamfundet.se
eller på telefon: 073 6875 884 (Helene Liljestrand)
före den 9 oktober.
Det kostar inget att delta i mötet men den som vill får gärna sätta in
en slant på Kristofferuskyrkans konto:
PLUSGIRO: 205398-1
BANKGIRO: 5157-9571.
SWISH: 1230296905
Pengarna går till en solidaritetskassa för dem som är i behov av ett
resebidrag för att kunna delta..
Övernattning:
Håknäs vandrarhem (gångavstånd till kyrkan)
Tel. 08-551 502 21
Ytterjärna hotell
www.ytterjarnahotell.se
Tel.08-554 302 00

KRISTENSAMFUNDET 100 ÅR
- en rörelse i tiden?
Mikaelimöte
för de svenska församlingarna
i Kristofferuskyrkan, Järna
14 -16 oktober 2022

I samtal och betraktelser försöker vi
gemensamt belysa vår tids dramatik
och se var Kristensamfundet beﬁnner
sig och har att ge i den.
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Fredag 14/10
Kl.18.00
Kvällsmat
Kl.19.00
Upptakt - med en bukett olika inlägg till temat
Kl. 20.30
Kvällsandakt med musik och predikan

Lördag 15/10 eftermiddag och kväll
Kl 14.00
Inifrån & ut - berättelsen om ett kyrkbygge
I ord och bild ger oss Kristofferuskyrkans ﬁlmgrupp en glimt av
den rörelse som uppstår i en församling när en ny kyrka växer
fram.
Kl. 14.30
Kaffe med tilltugg
Kl 15.00 - 16.30
Aktivitetsgrupper (presenteras vid mötets början)

Lördag 15/10 förmiddag
Kl. 9.00
Människovigningens handling
Kl.10 .00
Kaffe med tilltugg
Kl. 10.30
Kristensamfundet 100 år - en rörelse i tiden
Föredrag av Gisela Triemer
(medlem i sjumannakretsen och lenker för Norden)
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Kl 11.30
”Walk and talk”
Vi delar in oss i grupper om två för att samtala och lära
känna vandra under en kort promenad.
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Kl 12.15
Vi skördar ”guldkornen” från promenad-samtalen.
Kl. 12.30
Lunch

Kl 17.00 - 18.00
100 lysande hälsningar till Kristensamfundet i världen!
Kl 18.00
Kvällsmat
Kl 19.00
Skaparkraft ur vanmakt. Felix Nieriker berättar om Eduard Lenz
1901 -1945, pionjär i Kristensamfundets tjänst.
Kl 20.00
Kvällsandakt med musik och predikan
Söndag 16/10
Kl 10.00
Människovigningens handling
Kl 11.00
Kaffe med tilltugg
Kl 11.40 - 13.00
Alla hjärtans tal - avslutningsrunda

