
Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper 

Välkomna till våra samlingar i olika ämnesgrupper på onsdagar.  

Vi träffas kl. 14.00 varannan onsdag, jämn vecka fr.o.m. 7 september.  

 

 ”Bibelsamtal” Jan Eirestål. 

”Så talar Herren vår Gud”. Bibelsamtal om årets predikotexter. 

 ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp.  

Vi stickar barnkläder, filtar mm som skickas till behövande 

medmänniskor bland annat i Rumänien. 

 ”Skriv ditt liv” Elisabeth Fransson - Malm,  

fd gymnasielärare i svenska * 

Här har du möjlighet att skriva ner din livsberättelse. Tiderna 

förändras och den livserfarenhet du begåvats med är spän-

nande att läsa för den yngre generationen. 

 ”Livsnära samtal” Lars-Bertil Florén * 

Här inbjuds du till ett samtal om livet och livsfrågorna.  Andlig 

hälsa (existentiell hälsa) handlar om vår motståndskraft i livets 

prövningar och svårigheter. 

 ”Digitalt utanförskap” *   (Denna kurs är under planering.) 

Tycker du det är svårt med allt som ska ske digital?  

Utvecklingen går fort och här ska vi försöka ge dig möjlighet 

att få tillgång till information och offentliga tjänster på nätet. 

 

* Dessa grupper kräver anmälan till M-L Stålbark 0709-324209  

ml.stalbark@hotmail.com 
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