Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig.
Hjortsberga 23-25 juni 2017

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte
– ett läger för alla åldrar
Hur vårdar Gud våra själar i församlingen och genom avlösningens löfte? Vad är den rätta
gudsfruktan och vad är människofruktan? Hur skiljer vi mellan andlig och psykisk nöd och
på vilket sätt hör de ihop? Dessa är några av de frågor vi vill besvara under rubriken:
själavård och Gudsfruktan - hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig.
Därför vill Kyrkliga Förbundet erbjuda ett midsommarläger som är uppbyggligt för hela
människan i alla åldrar. Vi håller barn-, ungdoms- och vuxensamlingar med undervisning,
gudstjänster, lek, bad och midsommarfirande. De senaste åren har Hjortsbergagården
utanför Alvesta varit lägergård.
Lägret ger möjlighet för barn och vuxna att träffa likasinnade kristna i alla åldrar och
undervisas i den kristna trons själavårdande sanningar. Som tidigare år kommer det vara
särskilt program för barnen parallellt med föredragen, liksom särskilda tonårssamlingar på
kvällarna. Nytt för i år är att vi kommer ha särskilda tonårssamlingar under dagarna. För
oss är det självklart att barnens och ungdomarnas undervisning är lika viktig som de vuxnas!
På detta sätt vill vi både förmedla den tro vi ärvt från våra fäder och fördjupa både relationer
och kristen tro. Varmt välkommen till midsommarläger 2017!

Varmt välkommen
till gemenskap kring Guds ord!

Midsommarafton
Från 11.00
12.00
13.00
15.00
16.30
17.10
17.30
19.00
19.45
21.30–22.00

Incheckning
Inledning:
”Hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig”
Lägerinformation
Middag
Förberedelse av midsommarfirande
Midsommarfirande med presentation
”Den enskilda själavården och bikten”
Barnsamling & tonårssamling
Frågestund
Kvällsmat
”Den enskilda själavården och bikten”
Barnsamling
Kvällsfika
Tonårssamling

Midsommardagen
08.15
08.30
10.00
12.30
14.00
15.15
15.45
ca 17.00
18.00
19.30
20.15
21.00
21.30–22.00

Morgonbön
Frukost
Högmässa Hjortsberga kyrka
Söndagsskola
Middag
Brännboll/Tipspromenad
Bibelförklaring
Körövning
Fika
”Den allmänna själavården och predikan”
Barnsamling & tonårssamling
Paus
Panelsamtal om gudsfruktan och själavård
Barnsamling
Kvällsmat
Gruppsamtal om utmaningar i själavård och kristenliv
Barnsamling
Barnens kvällsfika
Kvällsfika
Tonårssamling

Den helige Johannes Döparens dag
08.15
08.30
10.00
12.00
13.30
Ca 14.30

Morgonbön
Frukost
Högmässogudstjänst Hjortsbergagården
Middag
”Att vårda sin själ – kristen tro och psykisk sjukdom”
Barnsamling
Gemensam avslutning

23 juni
- Bengt Birgersson

- Torbjörn Lindahl

- Torbjörn Lindahl

24 juni
- Torbjörn Lindahl & Fredrik Sidenvall

- Fredrik Sidenvall

25 juni

- Gabriel Skilling

Den enskilda själavården och bikten

-

Torbjörn Lindahl

Hur går vi från att tala om den enskilda själavården och bikten till att använda oss av den? Vad ställer det
för krav på oss, på våra präster och våra församlingar? Vilka löften finns det för oss, för våra präster och
våra församlingar?
Torbjörn Lindahl är präst i Luleå stadsförsamling. Han har rötter i den laestadianska väckelsen och breda
erfarenheter av de svenskkyrkliga traditionerna.

Den allmänna själavården och predikan

- Fredrik Sidenvall

Är det självklart hur predikan ska låta och vad den ska innehålla? Kan en predikan idag låta som för en
eller två generationer sedan? Hur kan vi behålla det goda arvet i predikan och den allmänna själavården?
Hur kan vi känna igen en sådan predikan idag? Hur kan nådens ordning tillämpas i vår tid och hur kan vi
ta den till oss?
Fredrik Sidenvall VDM och rektor vid LM Engströms gymnasium i Göteborg.

Att vårda sin själ – kristen tro och psykisk sjukdom

-

Gabriel

Skilling

Hur vårdar en kristen sin själ när själen är sjuk? Hur skiljer vi mellan psykiskt och andligt lidande? Vad
är botemedlen på respektive områden? Vilka är farorna med sammanblandning?
Gabriel Skilling är kurator och präst i Borås.

Barn- och ungdomsundervisning

- Samuel Petersson, m.fl.

Vägbeskrivning finns på www.hjortsbergagarden.se. Vid behov ordnas hämtning vid Alvesta station.
Pris
Helpension: (mat & boende)
Vuxen: 1 100 kr/person
Ungdom 13-18 år samt studerande: 500 kr
Barn 4-12 år: 400 kr
Maxpris för familj: 3 200 kr
Pris avser del i flerbäddsrum. Dubbelrumstillägg 300 kr/person. Enkelrum 600 kr/ person.
Enkelrum erbjuds i mån av plats. Observera att sängkläder medtages.
Dagbiljett: (måltider & samlingar oavsett hur stor del av dagen du är med)
Vuxen: 200 kr
Ungdomar 13-18 år samt studenter: 150 kr
Barn 4-12 år: 80 kr
Frukost ingår endast vid helpension. Halva priset för söndagen.
Anmälan
För deltagande i enskilda föredrag/gudstjänster behövs ingen anmälan. För måltider behövs anmälan.
Anmälan sker senast den 31 maj via Kyrkliga Förbundets hemsida www.kyrkligaforbundet.se. I undantagsfall kan ni
anmäla er per telefon till Hanna och Olof Svensson, 0707-473726.
Vid anmälan per telefon, vänligen ha följande uppgifter redo innan ni ringer:
Personuppgifter
 Namn på alla anmälda samt barns födelsedatum (år, månad).
 Adress- och telefonuppgifter.
Önskat boende eller önskade måltider




Hela lägret ./. boende fredag-lördag ./. lördag-söndag.
Boende på gården eller vandrarhem (tio minuter bort med bil).
Eventuella önskemål om specialkost.

Övrigt
Vi behöver även hjälp i köket och ser gärna att ni tar med bröd eller kakor för att bidra till hushållningen på lägret. Vi är tacksamma
om ni redan i samband med anmälan kan lämna besked om ni vill hjälpa oss på detta sätt.

