
Tjustakademin 
 

vill vara en plats för tonåringar och unga vuxna för samtal om frågor 

som har verklig betydelse. 

 

Om du bara hade 24 timmar kvar att leva, vad skulle du göra? 

Om Gud är verklig och du kunde ställa en fråga till honom:  

Vad skulle du fråga? 

Det är två frågor bland andra vi vill ge möjlighet att samtala om.  

 

På samlingarna vi bjuder in till kommer vi att visa filmer som  tar upp dessa och 

andra frågor. Vid de första samlingarna visar vi filmer från Ungdomsalpha. Det 
är en organisation som vill att alla ska få möjlighet att utforska den kristna tron 

och att samtala om olika världsbilder utifrån sina egna perspektiv. Det är väl-

gjorda filmer med hög kvalitet i både innehåll och utformning.  

 

Vi planerar också att bjuda in föreläsare och att titta på inspelade föreläsningar 
som kan undervisa om, utmana och ge vägledning i frågor och ämnen som rör 

livet, kärlek, tro och evigheten.  
 

En av våra målsättningar är att Tjustakademin ska bli en plats där unga män-

niskor i vår bygd samlas för att söka Gud och hans vilja. En plats för goda sam-

tal med möjlighet att ställa de svåraste livsfrågorna. 
 
 

Välkommen till Tjustakademin! 
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Tjustakademin 
 

 

Lördag 2 februari kl 16.00.  

Dagens ämne: Vem är Jesus? 
 

Lördag 16 februari kl. 16.00.  

Dagen ämne: Varför dog Jesus? 
 

Lördag 2 mars ca kl . 21.00 

Särskild inbjudan och särskilt program kommer.  

I samband med Tjustkonferensen 1-3 mars 
 

Lördag 16 mars kl.16.00 

Dagens ämne: Hur ska jag kunna tro? 
 

Lördag 30 mars kl 16.00 

Dagens ämne: Hur och varför ska jag be? 

 

Vi börjar varje samling med en liten måltid och samtal.  Sedan visar vi film och samtalar 

om frågor i anslutning till dagens ämne. Det blir också tillfälle att ta upp andra frågor, 

önskemål och förslag du bär på. 

 

 

Vi ses i Marieborgskyrkan! 

Välkomna!  
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