
MEDMÄNSKLIGHET
– om evangeliets sociala konsekvenser

Kan man verkligen visa 
respekt för Gud utan 
att samtidigt ha respekt 
för hans skapelse – för 
medmänniskan och den 
planet vi bor på!

Ett medmänskligt 
förhållningssätt är 
nödvändigt för att 
skapa ett hållbart 
samhälle!

Kan ditt fredagsmys 
ge människor i andra 
delar av världen en 
bättre framtid?

Vad har gästfrihet 
med änglar att göra?

Lördagen den 11 mars 2017
Allianskyrkan i Nässjö

Kostnad: 150 kr/person, inkl lunch & två fika

Anmälan/info: alliansmissionen.se och sau.nu

Sista anmälan 28 februari

SHOPPA SMARTARE 
Mitt sätt att handla har en 
stark påverkan på mina 
medmänniskors livsvillkor. 
Hur handlar vi smartare? Hur 
kan jag genom mina val av 
produkter bidra till en bättre 
och en mer rättvis värld?

Märta Jacobsson från 
”Rättvisemärkt” och personal 
från ”Re:store”

FÖRVALTARSKAP & 
MEDMÄNSKLIGHET:  
Att ha en relation till 
Skaparen bör ju rimligtvis 
få konsekvenser också för 
vår relation till skapelsen. 
Vi funderar kring skapelse, 
förvaltarskap, medmänsklighet 
och miljöfrågor. 

Ulf Häggqvist och  
Roberth Johansson 

VÅGA MÖTET 
Är vår egen osäkerhet och 
rädsla ett av de största 
hindren för integration? 
Spännande tankar kring  
integration och mötet med 
andra kulturer. 

Tommy Josefsson och 
Ingegerd Allansson

KOM LITE NÄRMRE 
Magnus Helmner från ”Ny 
Gemenskap” delar med sig 
av tankar omkring evangeliets 
sociala konsekvenser, 
medmänsklighet m.m.

Bakgrund: Kjpargeter – freepik.com

”Kom lite närmre”. Gemensamt seminarium  
Magnus Helmner.
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Valbara seminarium
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 Valbara seminarium
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SAU:s regionsårsmöten i samband med fikat

”Ett samtal omkring medmänsklighet, 
engagemang och mycket mer”. Panelsamtal 
med seminarieledarna.  
Samtalsledare Daniel Wramhult
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VAD KAN JAG GÖRA? 
Hur kan man engagera sig 
som enskild? Här får du 
tips från sakkunniga om att 
vara kontaktfamilj, god man 
och liknande uppdrag. Det 
kommer också att finnas med 
personer som delar sina egna 
erfarenheter. Ett seminarium 
för dig som vill hitta en väg att 
göra något aktivt!

ÖPPET FORUM  
Här kommer vi att så nära 
dagen som möjligt bestämma 
ett seminarium där vi tar upp 
en dagsaktuell fråga som vi 
upplever är i fokus våren 2017.  

Denna dag är 
samplanerad med 
SAU:s regions-
årsmöte


