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MED EVIGHETEN I SIKTE
EN BIBELHELG FÖR ALLA ÅLDRAR

E N T R O AT T
S TÅ U P P F Ö R
DEN 4–6 FEBRUARI 2022
Varmt välkommen med på MEIS – bibelhelgen Med
evigheten i sikte! Också i år ordnas MEIS helt och
hållet online. Trots att vi inte kan träffas ansikte mot
ansikte ber vi att MEIS som vanligt ska få präglas av fin
gemenskap för stora och små, god bibelundervisning,
intressanta seminarier och möten samt bra musik!
BIBELSTUDIER MED GUNNAR AF HÄLLSTRÖM
“De var vilsna. De var hatade. De var förföljda. De
levde i de yttersta tiderna. De var andra århundradets
kristna. Den apostoliska tiden var över och de kristna
tvingades att stå upp för sin kristna tro, inte bara
inför medmänniskorna, utan också inför filosofer och
härskare. Är vi i en liknande situation idag? Vad kan vi
lära oss om treenig Gud med utgångspunkt i det andra
århundradet? Hur kan vi föra fram en tro att stå upp
för idag?”
SEMINARIER:
• Man 2022 – den kristna mannens roll i dagens
samhälle med Sebastian Lassila
• Älskade tonåring! med Johanna Nystrand
• Ungdomsseminarium: Se upp! – hur påverkas vårt
mående av sociala medier idag? med Martina
Eriksson och Tanja Forsblom
• Uppenbarelseboken nu! – hur ska jag läsa, tolka och
förstå Uppenbarelseboken? med Tomas Klemets
• Nycklar till Bibelns budskap och kallelsen till mission
med Magnus Dahlbacka
Kvällsprogram, familjemässa m.m.
Program ordnas också för barn och ungdomar!
Ingen anmälan behövs. Vi använder huvudsakligen den
digitala plattformen Zoom. Alla behövliga länkar för att
delta i programmet hittar du på www.slef.fi/meis. Hela
programmet och övrig information hittar du på slef.fi/
meis, efo.fi, samt Facebook (MEIS). Gilla gärna MEIS
egen Facebooksida för att få snabba uppdateringar om
bibelhelgen! Frågor? Ta kontakt med Martin Sandberg
(martin.sandberg@slef.fi, 040 150 5804) eller Carolina
Djupsjöbacka (kurssekreterare@efo.fi, 010 327 1612)!
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