
 

Årets Weekend har temat Gladare tillsammans. 
Evangelium betyder Glatt budskap.  
- Arbetar du och bär tunga bördor? Då är det ett glatt budskap att Jesus 
erbjuder vila, (Matt 11:28) gemenskap, (1Kor 1:9), frälsning och frid (Mark 5:34).  
 
Vill du ta Jesu erbjudande på allvar? Vill du ta vara på hans vila och glädje? 
Paulus säger "Gläd er alltid!".  Nehemja säger: "Fröjd i Herren är er starkhet". 
Jesus säger: "Gläd er och jubla..." Dessa erbjudanden gäller oss alla! 
 
Välkommen med på en helg där vi tillsammans upptäcker mer av vad livet 
med Gud har att erbjuda. 
 
Följande hålltider gäller (preliminärt) för lördagen. 
09.30  START ute på Sjöbo-Näs 
10.00 Tillsammans i glädje och tillbedjan 
13.30 Workshops - Upptäck tillsammans 
19.30 Kvällsmöte - Gladare tillsammans 
Söndag 15/9 
09.15 Församlingsmöte: Framåt tillsammans 
12.00 Dopgudstjänst (Hör av dig om du vill bli döpt!) 
16.00 Tack & hej! 
 
Mellan samlingarna blir det givetvis mat och gemenskap. 
Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du varmt välkommen! 
OBS! Vill du vara säker på att få sängplats anmäler du dig snarast. ;) 
 
VÄLKOMMEN! 

 

 
Betalning: Om du inte kan betala online, be någon att hjälpa dig.  
I andra hand kontakta Brokyrkan, Jacob Gebrael: 070-009 93 22.  
 
GDPR: Vi hanterar uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
OBS! Vi vill INTE att kostnaden ska hindra någon från deltagande.  
Om så skulle vara fallet, hör då av dig till Urban på 0705-88 45 88 så  
hittar vi en lösning. 
För oanmälda dagsbesök kan måltider fås i mån av tillgång.  
Betalning sker i så fall på plats. 
 

Prislista 2019 
Alternativ   Enskild Student Familj**. 
1)  2 dagar, 1 natt  500 kr  300 kr 1400 kr 
2)  Dagsbesök  250 kr  150 kr   700 kr 
3)  End. lörd. kväll*  100 kr   70 kr       - 

 *En måltid och en samling 
** Barn under tre år gratis  

DATUM:  Lörd. 14/9 kl. 09.30 - Sönd. 15/9 kl. 16.00 
 
PLATS:  Sjöbo-Nääs, Pingstkyrkans sommargård vid Frisjön.  
 Om du behöver hjälp med skjuts dit, så hör av dig. 
 Vägbeskrivning kan du också få. 
 
BOENDE: Det finns ca 60 sängar fördelade i 2- och  4-bäddsrum. 
 Begränsat utrymme för att ta med egen husvagn/tält. 
 Det finns möjlighet för de yngre att sova på golv – 
 många i samma rum.  
 
ANMÄLAN:  Endast via webb: www.brokyrkan.nu senast 2/9 om du 
 vill ha mat/specialkost. Platser fördelas i turordning. 
 Onlinebetalning via PayPal.  
 

Anmälningsinformation 


