Anmälan till Salt & Light Syd + Väst
SpringCamp 2018, 4-5 maj
Om ni är en grupp som vill bo tillsammans (rum upp till fem personer + extrasängar)
får ni gärna anmäla er tillsammans. För er som inte anmäler er i en grupp så kommer
det finnas boende uppdelat kvinnor för sig och män för sig. Rummen är från två bäddar
upp till fem bäddar. Sista anmälan är den 22 april. Betalning sker på plats.
Namn (skriv namn på alla du anmäler och ålder, t.ex. en familj eller en grupp som vill
bo tillsammans, även barn under fyra år, som är gratis):

Sätt kryss framför alternativet som passar dig eller din grupp:
+ Ankomst fredag förmiddag (ledardagen) med mat och boende fredag till lördag.
(Vuxen 920 kr Barn 4-12 år 570 kr)
+ Boende fredag till lördag med mat. (Vuxen 775 kr. Barn 4-12 år 480 kr).
+ Boende fredag till lördag med självhushåll. (Vuxen 395 kr. Barn 4-12 år 230 kr).
+ Endast lördag med mat. (Vuxen 340 kr. Barn 4-12 år 230 kr).
+ Endast lördag med självhushåll. (Vuxen 75 kr. Barn 50 kr)
Om du kommer med husvagn eller tält så anmäl detta under övrig information och om
du vill ha mat eller självhushåll. Det finns också möjlighet att komma på torsdag, om så
önskas skriv det under övrig information.
Ev. allergier:

Ev. övrig information:

GÖR DIN ANMÄLAN SÅ HÄR: Ta en bild, eller skanna din anmälan och skicka till
nyacentrumkyrkan@gmail.com. Eller skriv ett mail med informationen. Alternativt,
posta anmälan till Nya Centrumkyrkan, Box 36; 243 21 Höör.
Sista datum för anmälan: 22 april.
.

Tema: Utbreda Guds Rike
Mats & Monica Nordén
Teamen i Väst och Syd

SPRING CAMP 2018
PÅ GULLBRANNA
4-5 MAJ
Nu följer vi upp förra årets uppskattade Spring Camp med ännu ett
dygn på Gullbranna. Det är Salt & Light församlingarna i väst och syd
som kommer samman för uppmuntran, utmaning och gemenskap.

TEMA:

Årets tema är att UTBREDA GUDS RIKE. Gud vill utbreda sitt Rike
genom sitt folk över hela världen och i alla världar. Företagsvärlden,
utbildningsvärlden, ungdomsvärlden, alla olika världar. Hur gör han
det? Vad händer när Gud planterar drömmar, ord och visioner i våra
hjärtan? Hur utvecklas dessa tilltal till att börja influera människor
och samhällen? Hur kan vi stå tillsammans i Guds Rikes utbredande
och se hans Rike komma genom de troende, våra familjer och
församlingar?

MEDVERKANDE:

Mats & Monica Nordén - Teamen från väst och syd. Tillsammans med
alla våra engagerade medarbetare som står för lovsång, barnmöten,
aktiviteter etc.
Vill du hjälpa till på något område? Prata med någon ledare i din
församling så hjälper de dig vidare!

TEAM:

Västteamet är: Christian & Pernilla Wendesten, Håkan & Gunilla
Gniste, Janne & Elisabet Sääf, Samuel & Bea Lundgren och Jan
Griffith.
Sydteamet är: Ingmar & Tina Aronson, Putte & Kathrin Philipson,
Fredrik & Yasmine Claesson och Niklas & Katie Lorentzon.

PROGRAM:

Fredag 4 maj
kl. 9.30-15.30 Öppen ledardag (med lunch)
kl. 16-18 Incheckning
kl. 18.00 Middag
kl. 20.00 Kvällsmöte
Korvgrillning

Lördag 5 maj
kl. 08.00 Frukost för de som övernattar.
kl. 09.00 Bön och lovsång i Bryggan.
kl. 09.30 Morgonseminarier.
kl. 10.30 Fika
kl.11.00 Förmiddagsmöte i Bryggan. Barnmöten.
kl. 12.30 Lunch
kl. 14.00 Eftermiddagsseminarier.
kl. 15.00 Fika
kl. 16.00 Fritidsaktiviteter. Småbåtsrace, poängpromenad, volleyboll, femkamp,
promenad till stranden etc.
kl. 17.00 Städning av rummen, inlämning av nycklar.
kl. 17.30 Kvällsmat
kl. 18.30 Kvällsmöte

SEMINARIER:
Förmiddagen:
1. Ungdomsseminarium: Unga människor från bibeln som gjort skillnad.
Utbred Guds Rike genom...
2. ...att använda media och sociala medier.
3. ...att missionera: Så räddar Gud världen.
4. ...att betjäna främlingar och socialt utsatta.
Eftermiddag
5. Ungdomsseminarium: MOD i en värld full av SKAM.
Utbred Guds Rike genom...
6. ...att våga ta risker! Genom entreprenörskap och bön.
7. ...att låta under och tecken följa evangeliet.
8. ...att verka i sin kallelse i arbetsliv, politik, utbildning och idrott.
9. ...att vara hel och forma människor i en trasig värld.

BOENDE OCH ANMÄLAN:

Familjer kan alltid bo tillsammans. Anmäler du dig enskilt så delar vi upp boendet
med rum för män och kvinnor. Detta år behöver vi inte checka ut förrän kl. 17 på
lördagen.
Du anmäler dig eller din grupp genom blanketten som finns på baksidan eller som
du kan få i din församling eller om du mailar:
nyacentrumkyrkan@gmail.com
Sista anmälan är 22 april.

