Apologetikhelgen

Alltid redo!
Evangeliska Centret, Vasa

25-27.10.2019

Tvivlarens guide
till Bibeln
Huvudtalare:

Dr John Dickson
(Australien)

Fredag 25.10
18.30

Hur kan apologetiken bli en naturlig del av bibelundervisningen
och det kristna vittnesbördet? Samtal och diskussion med inledande
anföranden av Marcus Jakobsson (präst), Annika Collander (lärare) och
Kristian Nyman (farmare, debattör, författare).
Kvällste

Lördag 26.10
9.15
9.30

Morgonandakt, inledning
How Everything is Good - Varför allt är gott - Om Bibelns första
kapitel och deras relevans idag. John Dickson.
10.45 Paus
11.00 Why so Much is Bad – Varför så mycket är dåligt - Syndafallet och
dess konsekvenser för vår tid. John Dickson.
12.15 Lunch
13.15 Gamla testamentets historiska trovärdighet - mot bakgrund av
arkeologin och med fokus på Josua–Kungaböckerna. Tore Jungerstam.
14.30 Kaffepaus
15.00 Parallellseminarier
- ”Khirbet Qeiyafa - en stad från Davids tid sänder chockvågor i den
akademiska världen”. Föredrag och diskussion. Tore Jungerstam.
- ”Möt en ateist” - Vi övar oss på att i praktiken bemöta ateistiska
resonemang med apologetiska argument. Tobias Wallin.

16.15
16.30

Paus
The Good Life – Det goda livet - Guds lag och dess betydelse i vår
tid. John Dickson.
18.00 Middag
19.00 Ett Ord att lita på. Kvällsmöte för allmänheten.
Predikan: Boris Salo. Questions&Answers, frågestund: John Dickson.
Sångprogram.
Kvällste
Söndag 27.10
8.15
Morgonmål
9.00 A Doubter’s Guide to Jesus and the Resurrection – Tvivlarens
guide till Jesus och uppståndelsen - Evangeliernas historiska
trovärdighet. John Dickson.
10.30 Paus
10.45 The Church after the New Testament – Kyrkan efter Nya
testamentet - Hur kristendomen förändrade världen. John Dickson.
12.00 Lunch
13.00 Gudstjänst med nattvard. Marcus Jakobsson. Sångprogram.
Kyrkkaffe
Följ gärna evenemanget Alltid redo! på Facebook genom att klicka
”intresserad” eller ”kommer”! Dela också gärna inläggen!

Under lördagen får barn från 4 år delta i barnkören EvangeliKIDZ’
övning kl. 13–16.30. Övriga tider lö–sö ordnas barnpassning eller
barnprogram om det finns behov. Meddela ditt behov senast 10.10!

Årets huvudtalare – Dr John Dickson från Australien
John Dickson är apologet, talare och historiker. Han doktorerade 2001 på den
tidiga kristendomens historia. John Dickson är också författare till ett femtontal böcker, bl.a. ”Humilitas: A Lost Key to Life, Love, and Leadership”, ”Simply
Christianity: Beyond Religion” och serien ”The Doubter’s Guide to...”
Alltid redo!-konferensen 2019 utgår till stora delar från boken ”The Doubter’s
Guide to the Bible”. Dicksons föreläsningar hålls på engelska men simultantolkas till svenska för dem som behöver.

Information
Kursavgift:
- Hela kursen: 40 €
För pensionärer och studerande: 20 €, för barn (t.o.m. årskurs 9): gratis
- Endast lördag: 30 €
För pensionärer och studerande: 14 €
- Enstaka föreläsningar: 5 €
Matpriser:
- Lunch 11 €
- Middag 9,50 €
- Eftermiddagskaffe 4 €
- Kvällste 6 €
Barn under 5 år äter gratis, 5–12 år äter för halva priset.
Logipriser:
Ett antal platser finns på skolans internat. Logi i dubbelrum: 36 €/natt/person. Logi i
enkelrum: 56 €/natt. Priserna inkluderar frukost, lakan och handduk.
Anmälan:
Anmälan är önskvärd, särskilt om du deltar i maten!
Anmäl dig senast onsdag 16.10, helst via formuläret på www.efo.fi. Via telefon till
010 327 1612 eller e-post till kurssekreterare@efo.fi går också. OBS! Det är viktigt
att anmäla också eventuella barn så att arrangörerna vet om det finns behov av
barnprogram. Anmäl till barnprogrammet senast 10.10!
Adress och information:
Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2, Vasa
www.efo.fi / www.slef.fi, tfn 010 327 1612, kurssekreterare@efo.fi
Tolkning:
John Dicksons föredrag hålls på engelska men simultantolkas till svenska för dem
som behöver det.
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Välkommen med på hela helgen eller på de delar som intresserar mest!

