Välkommen till ”ÄNTLIGEN TISDAG!” som startar för våren den 28 januari. Du
väljer vad du vill vara med på av olika aktiviteter som du kan läsa om i den här
broschyren.
Fasta tider varje tisdag:
10.00
Förmiddagskaffe och Textila hantverk i Sturegården
12.15
Sittgympa
12.45
Lunchbön i kyrksalen
13.00
Lunch 50:- (anmälan önskas senast söndagkväll)
14.00
Se nedan

VÅRTERMINEN 2020
28 januari 10.00

Terminsstart

4 februari 14.00

”BER’TTELSEN OM VARFÖR VI STRESSAR UPP OSS TROTS
ATT VI HAR FÖRMÅNEN ATT BLI ÄLDRE”
Stressdoktorn Tomas Danielsson

18 februari 14.00

Utan religiösa glasögon – Korint

3 mars 14.00

”BERÄTTELSEN OM MIN KONST”
Konstnär Karin Ward

17 mars 14.00

Utan religiösa glasögon – Efesos

7 april 14.00

”BERÄTTELSEN OM KLAESSONS MÖBLER”
Journalist Rolf Jansson

21 april 14.00

Utan religiösa glasögon – Rom

28 april 10.00

Terminsavslutning

TEXTILA HANTVERK

klockan 10-12.30

Gruppen träffas för att handarbeta och trivas tillsammans. Ta med ditt handarbete
och var med i gemenskapen. Vi kommer under terminen att ”prova-på” olika
tekniker för de som så önskar.
Det finns också möjlighet att vara med i gemenskapen och riva lakan som blir
till förband att skicka ut till Kongo.
Strax innan vi går iväg på Lunchbönen så tar vi en stund med Sittgympa.

LUNCHBÖN

klockan 12.45-13.00

Vi samlas till en kort lunchbön runt ljusbäraren i kyrkan. Under våren läser vi
från Apostlagärningarna under temat ”Till jordens yttersta gräns”

BERÄTTELSEN OM….

klockan 14

” VARFÖR VI STRESSAR UPP OSS TROTS ATT VI HAR
FÖRMÅNEN ATT BLI ÄLDRE”
4 februari – Stressdoktorn Tomas Danielsson

”MIN KONST”
3 mars – Konstnär Karin Ward

”KLAESSONS MÖBLER”
7 april – Journalist Rolf Jansson berättar om hur Klaessons möblerade världen
och tillsammans med Carl Malmsten inredde Örebro sparbank och länsmuseet.
Två byggnader som nämnts som två av Carl Malmstens mästerverk.

VAD BERÄTTAR TEXTEN?

klockan 14

Välkommen med på Bibelstudium utan religiösa glasögon. Hur hade vi idag
berättat om liknande händelser som de vi hittar i Bibeln? Vi följer Paulus resor
som de är berättade i Apostlagärningarna och tittar närmare på de orter han
besökte och de församlingar han grundade 18 februari, 17 mars, 21 april

ANDRA DAGAR I VECKAN…..
AKVARELL

klockan 14

Målarintresserade personer träffas onsdagseftermiddagar varannan vecka för att
måla tillsammans. Start 29 januari.

LITTERATURCIRKEL
En torsdag i månaden träffas vi i hemmen till en Litteraturcirkel. Är du
intresserad av att vara med? Det finns plats för fler. Anmäl dig nedan.

ÖVRIGT
Finns det fler aktiviteter som du tycker skulle vara intressanta?
Vi har också funderat på om vi skulle ha en samtalscirkel om livsfrågor Samtal
om livet. Skulle det vara intressant? Allt behöver inte ske på tisdagar, det finns
andra dagar i veckan också.
Ta kontakt med Britt eller Katarina och berätta om dina tankar och idéer.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Har du frågor?
Vill du veta mer?
Vill du anmäla dig till någon cirkel?
Ring
Pastor Katarina Linderborg 072 565 24 60
Britt Arvidsson 070 698 38 39
Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, 702 14 ÖREBRO
Hemsida: www.betlehemskyrkan.nu
Mail: betlehemskyrkan.orebro@telia.com

