PROGRAM Nätverksträff 16 oktober 2020, Flämslätt Stiftsgård
Tema: Frimod och Delande. Hur kommunicera budskapet?
Med Kristina Post och Lars Gimstedt
Det ska bli gott att mötas och lyssna in vad den Heliga Anden lägger i våra hjärtan och
samtala om viktiga frågor! Vi ska tala om skatten som vi fått, som det står i lektion 159, och
hur vi kan dela den. Det vi fått blir inte vårt förrän vi utsträcker det till andra (lektion 187 och
188), eller, som det står i lektion 276: Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.
Förberedelse: Fundera på frågorna tillsammans med Anden i ditt hjärta. Läs i EKIM det du
känner i manad till.
Fredag
16.30

Ankomst och rumsfördelning.

17.30

Middag

18.30

Styrelsen hälsar välkommen, kort presentation av alla.
Årsmöte. (Se särskild kallelse.)

20.00

Spelet Miracle Choice (med fika)

22.00

Eftermingel.

Lördag
7.30

Morgonmeditation (för de morgonpigga)

8.00

Frukost

9.00

Samling: Vi stillar oss och ställer in oss på att lyssna på vad Guds Ande har att säga
oss denna helg.
Introduktion – helgens frågeställning: Vi sitter på en skatt, hur ska vi dela den?
Indelning i grupper.

9.30

Gruppsamtal:
- Vad är tro för mig? Vad betyder den för mig, och vad grundar sig min tro på?

10.30

Fika - hämta och ta med till fortsatt gruppsamtal:
- Vad är budskapet? Vad är det som bär oss? Hur talar Gud till oss?

11.30

- Hur kommunicerar vi Guds kärlek till andra?
Vilka medel för kommunikation har vi?
Hur kommunicerar vi från hjärtat?

12.30

Lunch

13.30

Kreativa lekar
med fika i mitten (ca 15.00) Vi erbjuder möjlighet att prova på att
uttrycka budskapet på olika sätt, på olika stationer som man väljer som man vill.
Vi planerar för följande stationer.
Man kan välja en, flera eller ingen, individuellt eller i grupp. Lek är nyckelordet!
- Måla eller pyssla.
- Skriva (dikter/prosa).
- Spela/sjunga (testa låtar som försöker sätta ord på EKIM-budskapet).
- Dans / kroppslig gestaltning (musik och rörelse).
(Riktlinje för slut ca 16.30, men frihet för fortsättning för de som vill)

17.30

Kvällsmat

19.00 – 22.00 ”Muntrationer” = trivselkväll där vi delar vad vi skapat.

Söndag
7.30

Morgonmeditation

8.00

Frukost

9.00

Stilla stund med Anden och varandra.

9.30

Gruppsamtal:
- Hur gör vi för att hålla oss öppna för ett mirakulöst liv?
- Vad innebär det för mig i mitt liv att vara en mirakelarbetare?
Peppa och uppmuntra varandra i det ni står i!

10.30

Fika, utrymning av rum, utcheckning

12.00

Lunch

13.00

Samling:
- Samtal runt helgens tema.
- Avslutande stilla stund.

14.00

Styrelsen avslutar. Änglagången, gruppkram, sång.

14.30

Fika

15.00

Hemfärd

