
 

Församlingspost februari 2020 
 
Affisch, broschyr, informationsblad och liknande: 

 

 FÖRVANDLAT LAND - Kongress 2020 
1-2 maj Fryshuset, Stockholm. 

 Gå på folkhögskola – Liljeholmens Folkhögskola 
Bibel, Konst & Design, Själavård, Diakoni, Musik, Allmän. www.liljeholmen.com 
 

 Musiklinje – Liljeholmens Folkhögskola 
Välj mellan Liljeholmens fyra inriktningar. www.liljeholmen.com 
 

 Liljeholmens bibelskola – Liljeholmens Folkhögskola 
Drömmer du om att lära känna Jesus mer? www.liljeholmen.com 
 

 Götabro: Lärjungaskolan – Örebro Folkhögskola 
Ett läsår – tre månaders praktik – start 16 aug - gotabro.se. 
 

 Götabro: 26 dagar – Örebro Folkhögskola 
26 agar – Du och Gud – Kursstart 16 aug 2020 - gotabro.se. 

 
 Studera i Kina – Hyllie Park Folkhögskola 

För mer information: hyllieparkfolkhogskola.se/kinakurs 
 

 StepOut 
StepOut är Evangeliska Frikyrkans praktikprogram för unga som vill komma ut i världen. 
 

 Ge helande och hopp vidare - Torpkonferensen 2020 
Talare och musik. 
 

 Fem utrustande ledardagar 2020 - Nätverket Jesus till barnen 
Göteborg, Umeå, Jönköping, Linköping och Stockholm. 

 
Vill du ha fler exemplar av något material? 
Kontakta Zorica Pettersson, tfn 019-16 76 17, Zorica.Pettersson@efk.se. 

 
I Materialbanken på www.efk.se/materialbanken finns filer du fått per post som pdf:er. Ingen 
inloggning behövs. Ladda ner och sprid informationen vidare till rätt personer. I Materialbanken finns 
också filmer, ljudreportage och bilder som är till för er som församling att använda. 

 
Något som du vill att fler församlingar ska känna till? 
På EFKs webbplats www.efk.se hittar du aktuell kalender för hela året. Den uppdateras löpande med 
information om olika arrangemang inom rörelsen. Är det något vi missat som fler församlingar behöver känna 
till? Meddela oss gärna via marcus.wallin@efk.se och skriv ”Till kalendern" i ärenderaden. 
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