
Lundamöte 1 april 2017

Välkommen till inspirationsdag i Lund lördagen den 1 april! 
Vi inbjuds till föredrag och seminarier kring tre teman: 
500-årsminnet att reformationen, 
Lutherska Världsförbundet 70 år samt kyrkovalet 2017.

Vision: 
En TYDLIG kyrka!

• Vägen för Svenska kyrkan 

 – en kyrka fri från partipolitik

• Sanningen för Svenska kyrkan 

 – en kyrka med kärlek till Guds ord 

• Livet i Svenska kyrkan 

 – en kyrka med Jesus i centrum

Jesus säger:

”Jag är vägen, 
sanningen och livet.”

Detta är vår valplattformRösta 
på 

Frimodig 
kyrka!

DET VERKLIGA 

ALTERNATIVET 

I KYRKOVALET!

Korset 
I sin kärlek sände Gud sin ende son till jorden för att dö på ett 

kors, sona alla människors synder och rädda oss från döden.

Korset är ett tecken på Jesu seger över död och ondska. 

Det är en samlande symbol för den världsvida Kyrkan och 

ett hoppets tecken för alla som lider och förföljs för sin tro 

på Jesus Kristus. 

Svenska kyrkan måste hålla korset högt och får inte dölja 

det. Detta handlar om både kyrkobyggnader och enskilda 

kristnas vardagsliv. Vi skäms inte för evangeliet! Det är en 

Guds kraft som räddar var och en som tror!

Reformationsåret 2017
I år uppmärksammar vi 500-årsminnet av den lutherska 

reformationen. 

”Re-formation” handlar om att söka sig tillbaka till kyrkans 

rötter: Bibeln och bekännelsen till Jesus. Då kan vi frimodigt 

och utan fruktan möta framtiden.

Syftet med reformationen var att avskaffa missförhållanden 

som fanns i dåtidens kyrka. Vi är kallade till reformation, också 

i vår tid. Vi älskar Svenska kyrkan och gläds med levande 

församlingar, väckelserörelser och alla våra syskon i Kristus, 

och söker därför den synliga enheten mellan kyrkor och 

samfund.

Du blir medlem genom att gå in på 

www.frimodigkyrka.se/medlem

Gåva:
Bankgiro 5150-3910 eller Swish 123 149 64 39

Tack för ditt stöd, din insats och din röst i valet!

Dagen är öppen för medlemmar och sympatisörer. 
Dagen är avgiftsfri. Varmt välkomna!



Våra lokaler i Lund: 
Sankt Laurentii kyrka, 
Kastanjegatan 19 

Domkyrkoforum (Finnsalen), 
Kyrkogatan 4 

Filippi, 
Sandgatan 14 C 

EFS-kapellet, 
Biskopsgatan 10 (saknar hörslinga) 

För en fyllig presentation av 
medverkande, föredrag och 
seminarier hänvisas till hemsidan 
www.frimodigkyrka.se

Förmiddagens program 
Lokal: S:t Laurentiikyrkan 

09.15	 Kaffe	

10.00 Välkomsthälsning, information 

10.20 En enda, helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka 
 Folke T. Olofsson, docent 

10.55 Lutherska Världsförbundet 70 år 
 Dag Sandahl, TD och docent 

11.30 Jesus är Vägen, Sanningen och Livet! 
 Stephen Munga, TD och biskop i evangelisk-lutherska kyrkan i 

Tanzania (ELCT) 

Lunch Se praktisk information.

Eftermiddagens program 
Lokaler. Se schemat nedan. Man kan fritt kombinera seminarier.

1. Nya sätt att vara kyrka 
 Björn Gusmark (dubbelpass)

2. Missionsarbete bland muslimer 
 Dan Sarkar

3. Tro, hopp och stordrift 
 Sofia	Lilly	Jönsson

4. Att tjäna Jesus i Tanzania 
 Anneth Munga

5. Förnyelse – kokt på tradition 
 Maria Löfberg.

6. LVF – en familj av syskon i tron
 Stephen Munga

7. Vad hör vi när Gud talar?
 Hans Lindholm

 Finnsalen Filippi EFS-kapellet 

13.30 Seminarium 1 Seminarium 3 Seminarium 6

14.25 Seminarium 1 Seminarium 4 Seminarium 3

15.15	 Kaffe	serveras	på	Filippi	och	EFS-kapellet	15.55

15.55 Seminarium 2 Seminarium 5 Seminarium 7

16.40 – 18.00 Kvällsmat. Se praktisk information.

Passa	gärna	på	att	under	dagen	besöka	Bokhandeln	Arken,	Kyrkogatan	4.	
Där	finns	en	mycket	välsorterad	bokhandel	för	teologisk	litteratur	som	
bland annat passar till dagens teman. Arken har öppet till kl. 15.

Kvällens program 
Lokal: S:t Laurentiikyrkan 

18.00 Ljusvesper 
18.30 En tydlig kyrka 
Panelsamtal 

Söndag 2 april 
Gudstjänst 
13.00 Årsmöte 2017. Biblioteket S:t Laurentii



Praktisk information 

Lunch: Lund erbjuder ett rikt utbud av matställen. För den som önskar 
beställa	lunch	ordnas	catering.	Lunch	serveras	på	Filippi	från	kl.	12.30.	
Pris: 100 kr. Anmälan obligatorisk, senast 2017-03-26 till 
jan_erik_einarsson@hotmail.com  

Kvällsmat: Det är relativt lätt att hitta matställen. Den som önskar kan äta 
grillad	korv	i	anslutning	till	S:t	Laurentii	från	kl.	17–18.	
Pris: 20 kr. Ingen anmälan. 

Förflyttning	mellan	S:t	Laurentii	och	Lunds	centrum	bedöms	vara	
en	promenad	på	cirka	20	minuter	(1,0	km	till	1,4	km,	beroende	på	
seminarielokal). 

Buss:	Buss	erbjuds	kl.	12.10	respektive	kl.	17.00.	Vid	behov	kör	bussen	flera	
turer. Anmälan för detta senast 2017-03-26. 

Buss	kan	också	ordnas,	om	intresset	är	tillräckligt	stort,	för	transport	från	
Lund C vid cirka kl. 09.30. Anmälan obligatorisk, senast 2017-03-26 
(mail ovan). 

Deltagande: Medlemmar och sympatisörer är välkomna att delta hela 
dagen eller i delar av dagen. Ingen anmälan krävs. Lokalerna (särskilt för 
seminarierna) sätter gränser. Finnsalen i Domkyrkoforum rymmer drygt 40 
personer. EFS-kapellet och Filippi rymmer drygt 100 personer vardera. 

Försök	komma	i	god	tid.	Är	lokalen	”full”	kan	du	behöva	några	minuter	för	
att	gå	till	annan	lokal.	

Gåvor för att täcka dagens omkostnader kan ges kontant vid mötet eller med 
Swish 123 149 64 39. Varmt välkomna!


