
Arr: Salt & Light Syd och Väst

Välkommen till ett gemenskapsdygn för hela familjen på Gullbranna-
gården utanför Halmstad. Det blir aktiviteter för barnen och ungdomarna, 
användbara och praktiska seminarier och workshops, hängiven lovsång 
och tillfällen att möta Jesus tillsammans.

För anmälan och mer information: www.saltlightnordic.org.
Eller anmäl dig direkt på gullbranna2017@gmail.com.

Några av de medverkande är: Tom & Andrea Bedford, USA - Håkan 
& Gunilla Gniste, Uddevalla - Christian & Pernilla Wendesten, Göteborg 
- Samuel & BeaLundgren, Mellerud - Janne & Elisabet Sääf, Uddevalla - 
Ingmar & Tina Aronson. Malmö - Niklas & Katie Lorentzon, Höör m.fl.



GULLBRANNA, MAT OCH LOGI
Gullbrannagården kommer att ta hand om oss 
på ett fint sätt 19-20 maj. Du som vill stanna över 
natten bor i campingens rum eller stugor. Vi äter 
tillsammans i Gullbrannas trevliga restaurang. 
När du anmäler dig får du information om vad du 
behöver ha med dig och tänka på.

Läs gärna mer om campingen utanför Halmstad 
på www.gullbrannagarden.se.

ANMÄLAN
Du behöver anmäla dig senast 30 april till 
gullbranna2017@gmail.com.
+ Namn och ålder på alla ni anmäler.
+ E-post och telefonnummer till den som står för 
anmälan.
+ Vilken församling ni kommer från.
+ Stannar ni för övernattning fredag-lördag med 
helpension (700 kr/vuxen, 470kr/barn 4-12år).
Eller kommer ni endast för lördagen 300kr/vuxen, 
200kr/barn 4-12år; Barn 0-3 år gratis).
+ Specialkost.
+ Välj eftermiddagsseminarier/workshops.

Om ni är en grupp som vill bo tillsammans (rum 
upp till fem personer) får ni gärna anmäla er 
tillsammans.
För er som inte anmäler er i en grupp så kommer 
det finnas boende uppdelat med kvinnor för sig 
och män för sig. Rummen är från två bäddar upp 
till fem bäddar. Vi kommer försöka ta hänsyn 
till ålder, barnfamiljer etc. (Det finns även extra 
sängar om en familj är ännu fler).
Om ni vill tälta eller bo i husvagn så berätta det, så 
får ni priserna för det.
Vill ni stanna även till söndag anmäler ni det direkt 
till Gullbrannagården (eller vid ankomst).

BETALNING
Betalningen sker vid ankomst till Gullbranna vid 
campingens lilla butik då man också får nyckel.

Under kvällsmötena kommer vi ta upp frivilliga 
kollekter för övriga kostnader kring konferensen.

PROGRAM
Fredag 19 maj:
Från kl. 16.00 Incheckning

18.00 Middag.

20.00 Kvällsmöte: Guds Rike Kom! Talare: Ingmar 
Aronson, Tom Bedford.
Efter mötet är det häng med ungdomarna.

Lördag 20 maj
08.00 Frukost (för gästerna som sover över).

09.00 Bön och lovsång.

09.30 Seminarium: Guds Rike Tvärtom!
Talare: Janne Sääf och Samuel Lundgren.

10.30 Fika utanför stora möteslokalen.

11.00 Förmiddagsmöte. Talare: Tom Bedford.
En stund in i mötet börjar också möten för barn 
(3-7 år) och tweens (8-12 år).

12.30 Lunch

14.00-15.00 Seminarer.

15.00 Fika

15.15 Volleybollturneringen drar igång.

16.00-17.00 Workshops och fritidsaktiviteter.

17.00 Städning av rummen.

17.30 Kvällsmat.

18.30 Kvällsmöte: Guds Rike Bortom! Talare: 
Håkan Gniste

SEMINARIER OCH WORKSHOPS

Kl. 14-15 kan du välja mellan följande: 
A. Kärlek och sällskap i äktenskapet.
Daniel och Ann-Sofie Segerfast.

B. Kärlek och sällskap innan man är gifta.
Jocke och Ulrika Pettersson.

C. Nycklar till att nå ut.
Miguel Flores och Gunilla Gniste.

D. Privatekonomi - Du kan göra skillnad!
Niklas och Katie Lorentzon

E. Passion för mission.
Per Åkvist och Laila Gustafsson.

F. Inre och yttre helande med praktik.
Anita Barker Andersen.

G. Friskvård och god sömn.
Lisa Sannholm och Kiqi Alpsten.

Kl. 16-17 kan du välja mellan följande:
A. Beach Volleyboll. Start kl. 15.15.
B. Gympa och träning med Lisa och Said.
C. Media
D. Skapa tillsammans med Skaparen. Camilla Hagel.
E. Småbåts-race i bäcken. Du bygger din egen båt!

Övriga aktiviteter: Femkamp, poängpromenad, utomhuslekar 
för alla åldrar, minigolf, tennis m.m.


