Onsdag 10/7 på Hönö 2019

Efter några dagar på Hönö, så sover jag alltid längre på morgonen. Det är för att
kvällarna blir lite senare och senare ju längre veckan går.
Eftersnacket efter kvällsmötet höll nästan inte på att ta slut igår.
Fredrik Lignell som predikade på kvällsmötet pratade om hur man blir en verkligt fri
människa, den predikan gav uppslag till många tankar och idéer.
Det är fint att efter en gudstjänst få möta ett gäng goda vänner och låta tankar och
funderingar flöda fritt. Kanske skall vi bli mer noga med att samtala om det vi hört på
gudstjänsten. Kanske är den delen som gör att den kristna människan växer.
Jag funderar just nu på i vilka sammanhang en kristen människa växer och tillåts att
fundera högt. Kanske är det vid kyrkkaffet.
På tisdagens förmiddag bjöd Åke och Gun Nyström på förmiddagskaffe i sitt hem. En
bjudning som jag och Magnus var med på för tredje gången. Alltid lika trevligt.
TACK.
Där pratade jag och Stefan Wing om församlingens språkcafé och funderade på hur
vi pratar om vår tro i det sammanhanget.
Gun är engagerad i det språkafé som Hönö Missionskyrkan anordnar och hon
visade mig en bok som hon precis köpt, den är skriven av pastor, Linda
Alexandersson och heter Bibeln på 48 sidor. Den handlar om den röda tråden i
bibelns berättelser. Kanske kan denna bok vara användbar för oss.
Idag skiner solen igen, men det är tyvärr lite blåsigt och därmed typ 8 grader för låg
temperatur.
Solens strålar och vinden är dock en perfekt kombo med Åsa Molins och Magnus
Malms bibelstudier.
Vill du lyssna där du befinner dig så kan du använda den här länken
Hönökonferensen 2019
där hittar du allt som sänts i ett arkiv, och där kan du också lyssna och se direkt med
hjälp av Webbradio eller WebbTV.

Nu skall vi cykla en sväng!

Anna-Karin och Magnus
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