Sted
Fredag og lørdag i LMs missionshus
Østergade 5, Åkirkeby
Søndag i Åkirkebyhallerne, Hal B

Børnetræf
Ved mødet søndag kl. 16.00 er der børnetræf
for de 4 til 10 årige på Davidskolen.
Børnene afleveres ved indgangen til Hal B
inden mødet og hentes efter mødet på
Davidskolen.

Mad
Der serveres kaffe og brød mellem eftermiddagsmøderne. Kaffen er gratis, men der er
mulighed for at give en gave til at dække udgifterne. Enten kontant eller via MobilePay.
Mellem eftermiddagsmøderne og aftenmødet er der mulighed for at blive i missionshuset, hvor medbragt mad kan nydes.

Optagelser
Alle møderne optages, og det bliver efter bibelkurset muligt at lytte til dem på
LM-Bornholm.dk

BIBELKURSUS
17.- 19. Januar 2020

Jobs bog: Da Job mødte Gud
”Hvad handler Jobs Bog om? De fleste vil nok
sige, at den handler om lidelse. Det tror jeg også
den gør, rigtig meget endda. Men jeg tror, der er
et endnu større tema i Jobs Bog, som ofte er
blevet overset: frelse. Job var ikke bare en
uskyldig, lidende brik i et usympatisk væddemål
mellem Gud og Satan. Job var et fortabt
menneske, der havde brug for frelse, brug for
Guds fred, brug for at møde Gud selv og ikke
bare Guds velsignelser.”
Andreas K. Ipsen

PROGRAM
Fredag d. 17. januar:
Kl. 14.00

Peter Techow
Efs. 1,1-14: Al himlens åndelige velsignelse

Kl. 16.00

Peter Techow
Efs. 1,15-2,10: Levende med Kristus

Kl. 19.30

Andreas K. Ipsen
Jobs bog kap. 1-2: Den fromme Job
Sang v/ By Grace

Bibeltimerne bliver holdt af Andreas
Kammersgaard Ipsen, frimenighedspræst i Tarm
Frimenighed (LM), og bla. forfatter til bogen
”Sprængfarlig kristendom” (LogosMedia)

Kaffe og samling for de unge

Lørdag d. 18. januar:
Kl. 14.00

Andreas K. Ipsen
Jobs bog kap. 3-9: Den ufromme Job
Sang v/ Ø - Kor

Kl. 16.00

Andreas K. Ipsen
Jobs bog kap. 10-3: Min løser lever
Sang v/ Ø - Kor

Kl. 19.30

Efeserbrevet: Guds frelsesplan i
Kristus
Efeserbrevet rummer en fantastisk beskrivelse af
Guds frelsesplan i Jesus Kristus, og alt hvad det
indebærer at være ”i Kristus”, som er et
nøglebegreb i brevet. Her får vi et indblik i ”Guds
rige nåde” som gør åndeligt døde levende og
giver del i et helt nyt liv og et helt nyt fællesskab.
Peter Techow

Bibeltimerne bliver holdt af Peter Techow, der er
forkynder i LM Bornholm

Peter Techow
Efs. 2,11-21: Han er vor fred

Søndag d. 19. januar:
Kl. 14.00

Andreas K. Ipsen
Jobs bog kap. 32-42: Nu har jeg set dig

Kl. 16.00

Peter Techow
Efs. 3,14-21:
Bredden og længden og højden g dybden

