Mötesplatsen vid Piteälven
Program
sommaren
2019

Juni

Pingstkonferensen - Ledd av Helig Ande
Fredag 7/6
19.00 Kvällsmöte			
		Talare: Stojan Gajicki. 			
		
Sång med Tobias Lindström team.

19.00 Barnmöte
Samuel och Mia Sjö.

Lördag 8/6
14.00 Bibelstudium			
		Talare: Stojan Gajicki. 		

15.30 Gudstjänst för alla
Samuel och Mia Sjö.

		19.00 Ungdomsmöte		
		Talare: Simon Jonsson.
		Sång med Tobias Lindström team.

19.00 Barnmöte
Samuel och Mia Sjö.

		21.30 Konsert				
		Trinity Gospel.
Söndag 9/6 11.00 Gudstjänst			
		Talare: Stojan Gajicki.			
		Sång med Tobias Lindström team.

11.00 Barnmöte
Samuel och Mia Sjö.

Måndag 10/6 19.00 KRIK
Söndag 16/6 11.00 Gudstjänst
		
Talare: Johnny och Frida Berglund.
		Barnpassning.
Fredag 21/6 13.00 - 16.00 Midsommarfirande
		Klassiskt midsommarfirande med café
		
och aktiviteter för stora och små.
Söndag 23/6 11.00 Gudstjänst
		Sång av konfirmanderna.
		Barnpassning.

Sommarcafé öppet alla dagar 17

Juli
Måndag 24/6 19.00 KRIK
Lördag 29/6

19.00 Musikcafé med Joakim Hellgren.

Söndag 30/6 11.00 Konfirmationsgudstjänst
Måndag 1/7 19.00 KRIK
Onsdag 3/7

19.00 Cafékväll

Ungdomshelg med KRIK

Fredag 5/7
19.00 Kvällsmöte
		Talare: Aron Berglund. Mötesledare: Matilda Wennberg.
		
Sång med Annaclara Johansson team.
		

Brännboll & andra aktiviteter 		

Lördag 6/7

10.00 Volleybollturnering, gruppspel 12.00 Lunch

		

13.00 Andakt & smågrupper		

		15.00 Volleybollturnering, slutspel

14.00 KRIK pass
17.30 Middag

		19.00 Kvällsmöte 			21.30 Konsert
Annaclara Johansson team.		
Västerbotten Went Wrong
		
Söndag 7/7 11.00 Gudstjänst
		
Talare: Johanna Björkman.
		
Sång med Annaclara Johansson team. Barnpassning.
Anmälan till volleybollturneringen sker via KRIKS hemsida och det är helt gratis
att vara med. Hela helgen är öppen för alla! Om man vill sova över kan man göra
det gratis i tält eller boka en sängplats till bra pris på Storstrand.

juni - 11 augusti 09.00 - 21.00

Juli
Måndag 8/7 19.00 KRIK

Onsdag 10/7 19.00 Cafékväll
		
med Mica Juuso.

Beachvolley
tillsammans med
andra varje måndag
hela sommaren .
För uppdateringar se
KRIK Piteås
facebooksida.
Alla är
välkomna!

Lördag 13/7 19.00 Minns du sången
		Lennart Johansson.
		
Mötesledare: Curt och Mona Johansson.
Söndag 14/7 11.00 Dela med dig Gudstjänst
		Barnpassning.
Måndag 15/7 19.00 KRIK
Onsdag 17/7 19.00 Cafékväll

Köp fika, låna en
picknickkorg och
njut i den vackra
omgivningen med
vågorna i Piteälven
som bakgrundsmusik .

Under sommaren
är Strandkapellet
öppet alla
dagar för dig som
vill stanna upp i
bön och eftertanke .

Sommarcafé öppet alla dagar 17

18-21 JULI 2019

i ditt ansiktes ljus

”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.” Joh 8:12
Kristus är världens ljus, Han och ingen annan!
I bibeln står det om ljuset på många olika sätt - ett ljus som ger dig hopp,
vägledning och frid, men också ett ljus som utmanar dig att reflektera kärleken
från Jesus. Ett ljus som lyser på sanningen och som vill fylla ditt hjärta med nytt
liv. Ett ljus som visar dig till livets källa, där du får fylla på och sedan ge vidare.
Under konferensen kommer du att få komma inför Guds ansikte, stå i hans ljus,
och påminna dig om allt det goda som Han har för dig.
Storstrandkonferensen kommer att vara indelad i tre olika spår: barn, ungdom
och övriga. Programmen kommer att löpa parallellt men också vävas samman
och spåren kommer att profileras på olika sätt för att passa olika åldrar.
Som du kan se i programmet kommer det att finnas möjlighet att spendera tid
med både Gud och varandra. På Storstrand Kursgård finns stora gröna ytor som
inbjuder till aktiviteter av olika slag, möjlighet att bada i Piteälven som rinner
förbi eller njuta av en glass i solen.
Mat och fika kommer att säljas under hela konferensen.
Ett rabatterat matpaket kommer också att sättas ihop om man vill äta alla
huvudmål varje dag under under konferensen. Fika säljs separat.

juni - 11 augusti 09.00 - 21.00

Torsdag 18/7 19.00 Öppningsmöte - Stora kapellet
		Kristus är världens ljus
		
Marie-Louise Nilsson, lovsångsteam.
		19.00 Barnmöte - Strandkapellet
		
Alexandra Hyllerud med familj.
		
21.00 Brännbollsyra - Ungdomskväll
		

Medverkande

			
			
Marie-Louise Nilsson - en inspirerande och utmanande talare som till vardags
arbetar på EFS kyrkan i Östersund och med nyplantering av församlingar.

Alexandra Hyllerud - tillsammans med sin man och familj, dockorna Mats och
Anita samt busfarbrorn Ospon Sporre, bjuder hon in till inspirerande barnmöten. Genom hela barnmötet går en röd tråd som har ett enda syfte: att ge
barn och föräldrar en upplevelse som leder dem närmare Jesus och hjälper alla
att lära känna Honom personligen.
Gabriel Hagenfors - en erfaren sångare, låtskrivare och lovsångsledare. Han är
nu bosatt i Eskilstuna där han till vardags jobbar som musiklärare. Hos oss
kommer han hålla i en konsert som passar både ung och gammal.
Malin Hagenfors - mycket uppskattad talare med passion för församling och en
ung generation. Ofta syns hon i nationella sammanhang som talare eller
arrangör och till vardags jobbar hon som ungdomspastor i Eskilstuna Pingst.

Sommarcafé öppet alla dagar 17

Fredag 19/7

08.30 Frukost

		
10.00 Bibelstudium - Stora kapellet
			Israel - i ditt ansiktes ljus
			Bengt Berggren.
		
10.00 Bibelberättelse - Strandkapellet
			
Alexandra Hyllerud med familj.
			
		11.30 Lunch
			
Aktiviteter för alla som vill.
		14.00 Spår
		15.00 Fika
		

15.30 Spår forts.

		16.30 Middag

Fördjupa dig i
olika ämnen under
konferensen och
delta i de olika
spåren . Anmälan
sker på plats.

		
19.00 Gudstjänst - Stora kapellet
			Kristus är världens fred
			
Marie-Louise Nilsson, lovsångsteam.
		
19.00 Barnmöte - Strandkapellet
			
Alexandra Hyllerud med familj.
		
			Cafékväll
		

22.00 Kvällsmässa - Strandkapellet

juni - 11 augusti 09.00 - 21.00

Lördag 20/7

08.30 Frukost

		
10.00 Bibelstudium - Stora kapellet
			Israel - i ditt ansiktes ljus
			Bengt Berggren.
		
		
10.00 Bibelberättelse - Strandkapellet
			Alexandra Hyllerud med familj.
		11.30 Lunch
			
Aktiviteter för alla som vill.
		14.00 Spår
		15.00 Fika
		

15.30 Spår forts.

		16.30 Middag
		
19.00 Gudstjänst - Stora kapellet
			Kristus är världen liv
			
Marie-Louise Nilsson, lovsångsteam.
		
19.00 Barnmöte - Strandkapellet
			Alexandra Hyllerud med familj.
		21.30 Konsert
			
Gabriel Hagenfors.

Sommarcafé öppet alla dagar 17

Söndag 21/7 11.00 Gudstjänst - Stora kapellet
		Kristus vill vi prisa högt
		
Marie-Louise Nilsson, lovsångsteam.
		11.00 Barnmöte - Strandkapellet
		Alexandra Hyllerud med familj.

Fredag

Valbara spår

Familje KRIK
En rolig eftermiddag med idrott och
andra aktiviteter för hela familjen.
Vandring med Frälsarkransen
Linda Fernberg
Följ med på en vandring i naturen på
Vallsberget med frälsarkransen som
vägledning.
Bön
Mathias Jansson
Vi utforskar bönens kraft genom
undervisning och praktik.

Lördag

Församling i en ny tid
Malin Hagenfors
Församlingen är Jesu kropp här på jorden
idag och vi får genom den vara med och
bygga hans rike. Men behöver jag en
församling och behöver församligen mig?
Lek & pyssel
Julia Lundberg
Kreativt och lekfullt för barn i alla åldrar.

Vi vill att Storstrandkonferensen ska leda
till att människor växer i sin kristna tro,
sin personliga relation med Jesus och sin vilja
att leva i ett lärjungaskap.
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Augusti

Måndag 22/7 19.00 KRIK
		
Onsdag 24/7 19.00 Cafékväll med The Parlours.

Söndag 28/7 11.00 Gudstjänst för alla åldrar - Den Gyllene Regeln
		Dockteater med Anna-Lena Nilsson.
		Mötesledare: Britt Lindgren Blom. Sång av Johanna Berggren.
Måndag 29/7 19.00 KRIK
Onsdag 31/7 19.00 Cafékväll med Rebecca Hellgren.

Möteshelg

Tal och sång av Roland Lundgren och Nicklas Petersen
Fredag 2/8
19.00 Kvällsmöte
		Mötesledare: Mats Berggren.
Lördag 3/8

15.00 Bibelstudium

		17.00 Middag
		19.00 Gudstjänst
		
Mötesledare: Tore Sundström.
Söndag 4/8 11.00 Gudstjänst för alla
		Mötesledare: Ingalill Belander.
		
Måndag 5/8 19.00 KRIK
Onsdag 7/8

19.00 Cafékväll

Onsdagskvällarna
kommer att fyllas
med program av
främst
lokala förmågor.
www.storstrand .nu

Sommarcafé öppet alla dagar 17

Augusti
Söndag 11/8
		
		
		

11.00 Gudstjänst
Talare: Elisabeth Sandlund.
Mötesledare: Herbert Nyman.
Sång av Mona Hammerin. Barnpassning.

Måndag 12/8 19.00 KRIK
Onsdag 14/8 19.00 Konsert med Tre Barytoner
		Bo Wallenberg, Mikael Joumé och Mikael Järlestrand sjunger de
		
andliga klassikerna. Gratis entré, insamling till Barnmissionen.
		

Inspirationshelgen - För alla folk

Fredag 16/8 18.30 Kvällsmöte		 21.00 Konsert
		Talare: Johanna Björkman. Två bröder två pianon.
						Hans och Lennart Johansson.
Lördag 17/8 09.00 Morgonmässa		
		

10.00 - 17.00 Barnens konferens

		
10.00 - 17.00 Valbara seminarium i olika pass - se separat prog.
		
		12.00 Lunch			17.00 Middag			
		18.30 Gudstjänst		
21.00 Konsert
		Talare: Kerstin Oderhem.
		
Söndag 18/8 11.00 Gudstjänst för alla åldrar
		Talare: Henrik Näslund.
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Storstrand Kursgård ligger naturskönt och lugnt bredvid
Piteälven som sakta rinner förbi. Här kan du njuta av ljusa
fina lokaler, vår goda mat och en fantastisk utsikt!

Välkommen till oss!
Alla kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus och Bilda

STUGA
från 850 kr/natt

Storstrand Kursgård
Mandolingatan 1
943 33 Öjebyn

RUM
från 290 kr/natt

CAMPING
från 240 kr/natt

www.storstrand.nu
0911 - 601 47
info@storstrand.nu

