PRAKTISK INFORMATION

MEDVERKANDE

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.

Simon Johansson
Predikant från Sundsvall som studerar teologi vid Johannelund. Arbetar
en del med Street Aid (missions- och gatuevangelisation) och brinner för
att se Jesus förvandla människor. Ställde nyss denna fråga på facebook:
“Är du intresserad av tro och religion, Gud, Jesus, Bibeln, skapelse eller
andlighet? Vill du då ta en fika med mig?”

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.
För ungdomar födda år -01 eller tidigare erbjuds möjlighet
att övernatta gratis på golvlogi eller i tält under konferensen.
För att vara med på denna del av konferensen fyller
du
i
en
anmälan
på
plats
i
mötesbyrån.
Om du är under 18 år krävs målsmans underskrift.
Ett rabatterat matpaket kommer också att sättas ihop om
man vill äta alla huvudmål varje dag under under konferensen. För ungdomar som deltar i övernattningen önskar vi
att detta löses vid incheckningen. Fikabiljetter säljes separat.

VÄLKOMMEN!

BOKA GÄRNA BOENDE UNDER KONFERENSEN!

Gjohn Marko Berisha
Han var muslim, redo att bli imam. Men när han kom till Sverige, fick han
möta en kärleksfull Jesus – och kapitulerade. Idag undervisar han om
islam och uppmuntrar svenskarna till mission på hemmaplan.

21-24 JULI 2016

Mats Nyholm
Västeråspräst som bland annat spelar gitarr och sjunger. Under konferensen ska han får leda oss i tillbedjan tillsammans med ett lokalt team.
Mr Goran
Göran Nordfeldt är utbildad teolog och kopplingen till den kristna tron är
därför väldigt naturlig. Gospel Magic är fritt översatt ”Evangeliskt trolleri”,
vilket är en sorts trolleri där berättelsen avspeglar eller är evangeliet.
Budskapet blir synligt och tricken visar och synliggör budskapet.

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.
Storstrand Kursgård
Mandolingatan 1
943 33 Öjebyn
0911-601 47
www.storstrand.nu

Jesus,
börja med mig!

TORSDAG 21 JULI

LÖRDAG 23 JULI

SPÅR

18.00 Öppningsgudstjänst för alla - Stora Kapellet
“Jesus, börja med mig!”
Simon Johansson & Gjohn Marko Berisha, lovsångsteam

08.30 Frukost

Fördjupa dig i olika ämnen under konferensen och delta i de olika spåren.
Anmälan sker på plats. Du är självklart välkommen att välja vilket spår du vill,
utifrån din längtan och nyfikenhet.

21.00 Förfest till himlen - Stora Kapellet

10.00 Bibelstudium - Stora Kapellet
Simon Johansson

FREDAG 22 JULI

10.00 Bibelberättelse - Strandkapellet
Mr Goran

08.30 Frukost

11.30 Lunch

10.00 Bibelstudium - Stora Kapellet
Simon Johansson

Aktiviteter med KRIK för alla som vill
14.00 Spår

Att läsa och förstå bibeln utan att vara teolog - fredag
Roland och Elisabeth Långström
Frihet i Kristus - fredag
Eric Voelz, på engelska
Be för sjuka - fredag
Mathias Jansson
Hur Jesus vill spilla över på andra i din vardag - fredag & lördag
Simon Johansson

10.00 Bibelberättelse - Strandkapellet
Mr Goran

15.00 Fika

11.30 Lunch

15.30 Spår forts.

Hur vet vi att den kristna tron är sann? - fredag & lördag
Gjohn Marko Berisha

16.30 Middag

Förbli i Kristus - lördag
Eric Voelz - på engelska

Aktiviteter med KRIK för alla som vill
14.00 Spår
15.00 Fika
15.30 Spår forts.
16.30 Middag
18.00 Gudstjänst - Stora Kapellet
“Vägen”
Simon Johansson, lovsångsteam
18.00 Barnmöte - Strandkapellet
Mr Goran
Cafékväll
Flera caféer med olika teman, ex musik, stand up och grill.

18.00 Gudstjänst - Stora Kapellet
“Sanningen”
Gjohn Marko Berisha, lovsångsteam
18.00 Barnmöte - Strandkapellet
Mr Goran
20.00 Konsert - Stora Kapellet
Västerbotten went wrong & Bullock hearts

SÖNDAG 24 JULI
11.00 Gudstjänst
“Livet”
Simon Johansson, lovsångsteam
11.00 Barnmöte - Strandkapellet

Tillbedjan - lördag
Mats Nyholm
Att höra Guds röst - lördag
Mathias Jansson
Sport & lek - fredag
David Vikberg
Ballong & cirkusskola - fredag & lördag
MR Goran
Pyssla och pärla - fredag & lördag
Wild Kids - lördag
Emma Degerman & Ellen Lidberg

