
Två studietillfällen med temat Mötet med Kristus 

Du kan delta på plats i Kristensamfundet i Stockholm  
eller online hemifrån som det passar bäst för dig. 

Tema: Evangeliet innehåller många skildringar av möten mellan olika enskilda männi-
skor och Jesus Kristus. En del av dessa händelser är unika och enastående. När 
man fördjupar sig i dessa skildringar så upptäcker man att det händer något 
väldigt speciellt mellan människan och Jesus Kristus. Speciellt på det viset, att 
det som i första hand verkar som ett vanligt möte, plötsligt kan framstå som 
väldigt gåtfullt. Vi kommer att titta närmare på två sådana händelser. 

 Var och en av studietillfällena är en avslutad enhet, så man behöver inte delta i 
båda för att hänga med. Men det är säkert trevligt att delta i båda eftersom te-
mat förstås utvecklar sig från gång till gång. 

Studiematerial: Några dagar före varje studium kommer du att få veta vilken text vi kommer att 
fördjupa oss i, men det är inget krav att förbereda sig. 

Tider: 1) tisdag 8 nov kl 15:30 till 16:45 
 Anmälan senast tisdagen 1 nov 

 2) tisdag 22 nov kl 15:30 till 16:45 
 Anmälan senast tisdagen 15 nov 

 Lust på lite fika kanske? Jag är i röda rummet senast från kl 15. Du är välkom-
men att komma och göra kaffe och ta med lite gott fikabröd. 

Anmälan: Det är viktigt att anmäla sig till varje enskilt studietillfälle eftersom studiet bara 
äger rum om det finns tillräckligt med anmälda. Anmäl dig till Per Andersen på 
telefon eller SMS:s 072-001 15 44 eller via mail per@kristensamfundet.se 

Hur du kan delta?: A) på plats i Kristensamfundet i Stockholm.  
 B) på Zoom från din dator, padda eller telefon. 
 C) på telefon genom att ringa ett svenskt telefonnummer. 
 Om du väljer B) eller C) kommer du att få en speciell instruktion på mejl om hur 

du får det att fungera. Om du har använt Zoom förut, som de flesta har under 
pandemin, så är det inget problem alls. 

Pris: 200 kr per tillfälle. Detta är en riktsumma. Betala mer eller mindre efter förmå-
ga. Kristensamfundet lever enbart av frivilliga bidrag. 

Har du frågor? Hör gärna av dig till mig om du har frågor 

Varmt välkomna hälsar Per Andersen, per@kristensamfundet.se 
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