Inbjuder till en afton med

Ulf Ekman
i Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79
torsdagen den 31 januari 18.30 Obs! tiden!

Den stora upptäckten
Vi har glädjen att få hälsa Ulf Ekman välkommen till en kväll med Concordia. Den stora upptäckten
är titeln på Ulfs och hustrun Birgittas senaste bok, som utkom 2014, samma år som de båda upptogs
i katolska kyrkan. Det kan också vara en lämplig rubrik för kvällen, då Ulf berättar om sin och
hustruns långa väg till ”Rom”.
Birgitta är missionärsdotter, uppväxt i Indien. Ulf växte upp i ett sekulariserat hem i Göteborg och
kom till tro i slutet av gymnasietiden. Efter studier i Uppsala vigdes han år 1979 till präst i Svenska
kyrkan. Ett år med sin familj för studier vid en karismatisk bibelskola i USA inspirerade nog till att
(1983) grunda Livets Ord med dess starkt karismatiska inriktning.
Livets Ord har sedan dess bedrivit en stor internationell karitativ verksamhet och fått tusentals
människor att komma till kristen tro främst i Öststats- och asiatiska länder, men samtidigt kraftigt
demoniserats av svensk massmedia.
Vägen för makarna Ekman till katolska kyrkan har varit lång. Synen på kyrkoämbetet, traditionen,
påvens primat, Jungfru Maria, helgonen, sakramenten …. var länge svåra stötestenar, liksom att
lämna det samfund som de själva varit upphov till, sett så mycket gott i, arbetat i och lett under mer
än tre decennier.
Vi har tagit med några ex av Den stora upptäckten. Boken kan under kvällen köpas till reducerat
pris och förstås med dedikation.
Förtäring: Kvällen avslutas med läcker, kallskuren liten buffé från Paul Degen Catering, följt av
kaffe/te, kaka samt trevlig samvaro.
Anmälan: Senast 27/1 till James o Ninnie Blom, tel: 0707-96 04 04 eller e-post: bloms@tele2.se
Kostnad: 120 kronor.

Varmt välkomna!
Vid förhinder: Var vänlig ge återbud i tid. Varje person som uteblir kostar föreningen i mat- och andra kostnader, samtidigt
som vi i onödan utestänger andra på ev väntelista. Vi ser oss därför tyvärr tvungna att avkräva avgiften för ej i tid avbokade

Titta gärna in på föreningens hemsida: www.concordiacatholica.se

