
Nyhet
i

Glim kra

Panelen best r av: Jakob Andersson, Anders Blidberg
Stefan Johansson och Ingemar Bj rneroth.

L rdagen den 18 mars kl 18.00
Missionshuset Bagarliden 6 Glim kra

Det kande intresset f r andlighet och existensiella fr gor
kr ver idag nya m tesplatser med nya former och inneh ll.

Andlighet har blivit en del i v r socila milj .
"Nyhet i Glim kra" r ingen Gudstj nst eller Frikyrkom te,

det r mer som ett ppet stormingel med inslag av konsert.

Med hj lp av en panel kommer vi att forma en milj av tankar och
fr gor som vi alla mer eller mindre g r och funderar p !

Nya Glimstones i ut kad version!
60-70-talsl tar, Ballader, Country, Pop, "P rleporten" mm.

Vi spelar: Ted G rdestad, Whitney Houston, Animals, Sonja Alden, Procol Harum m.fl.

S ng/K r:
Linda Marin
Regina Havewald
Benny Backman
H kan B ckman

Piano/S ng:
Synth/Str ke:

Orgel/Hammond:
Trummor:

Gitarr:
Bas:

Tomas Roos
Pelle Westin
Ingemar Bj rneroth
Anders Nelson
Tommy Karlsson
Lars Isaksson

Glimstones spelar under hela
kv llen med paus f r panelen,
som ber knas p g ca 1 tim.
Kv llen ber knas vara slut
senast 21.00

R kna med ett proppfullt
Livecaf i
Missionshuset,
s kom
i tid !

Aldrig tidigare i Glim kra!

Arrang r: Missionsf reningen i Glim kra

Panelen vill ven h ra dina fr gor !
Serveringen r ig ng under hela kv llen med

Gratis Cider och Snacks (ej jordn tter) Kaffe/Dricka och Frallor 20kr.

Vi tror
p en kv ll

i avslappnad milj
blandat med
skratt & allvar!

Panelen kommer bl.a. att ber ra fr gor som:
Har vi m nniskor ett naturligt behov av tro och kontakt

med n got st rre utanf r oss sj lva?
Om Gud skapat universum vem har d skapat Gud?

Lekrummet
r ppet f r barnen

Fri entr

Sponsorer: Glim kra Folkh gskola.
Bj rneroth Teknik

V LKOMMEN OAVSETT RELIGION ELLER TRO !


