”Tro och tilltro”
Tre kvällar i Stuvstakyrkan med

bibliodrama
19 november

26 november

3 december

Abraham

Sara

Hagar

Genom tron var Abraham lydig,
när han blev kallad,
och han drog så ut till det land
som han skulle få till arvedel;
han drog ut, fastän han icke
visste vart han skulle komma.
Hebreerbrevet 11:8

Därför log Sara för sig själv
och tänkte:
”Skulle jag upptändas av
lusta nu när jag är vissnad
och min man är gammal?”

Och hon gav Herren, som
hade talat med henne, ett
namn, i det hon sade:
"Du är Seendets Gud."

1 Mos 18:12

1 Mos 16:13

Under några kvällar i höst ska vi se närmare på några händelser i Abrahams, Saras och
Hagars liv. Du är välkommen med på endast ena av kvällarna om det passar dig bäst,
eller vara med på alla tre. Inga förkunskaper krävs – varken om bibeln eller om bibliodrama.
Kom och var med, upptäck nya saker i bibelns texter och om dig själv, ge dig själv en kväll
av reträtt då du stiger åt sidan från vardagen och kliver in i bibelns texter.
Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av
bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Bibliodrama kan öppna
redan kända texter till en ny förståelse. Genom t.ex. improvisationer, musik, måleri och
samtal närmar man sig en text i grupp. I Bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi
betraktar det. Det handlar inte om att ”kunna spela teater” eller att ”kunna Bibelns texter”,
utan om att få bättre kontakt med sitt inre och bibeltexten.
Datum:
Måndag 19/11, måndag 26/11 och måndag 3/12.
Klockslag: 19.00 – 21.00.
Ingen kostnad. Enkelt fika till självkostnadspris finns från 18.15 till 18.50.
Ledare: Eva Danneholm, pastor och diplomerad bibliodramaledare.
Anmälan dig gärna. Det finns ingen sista anmälningsdag, så ring även om kommer på sent
att du vill vara med. För mer information och anmälan:
Eva Danneholm, 070-27 317 57, eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu
Ett samarrangemang mellan
Stuvstakyrkan och Studieförbundet Bilda.

