SOMMERKONFERANSEN
2021
Evangelie
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24. – 27. JUNI | FREDHEIM ARENA, SANDNES

VELKOMMEN!
La oss invitere deg til årets store høydepunkt;
Sommerkonferansen 2021 – Evangeliet tilbake til jødene.
Her samles vi fra store deler av landet til gode, inspirerende
og morsomme dager i godt fellesskap. Enten du har vært
med i mange år, eller du vurderer det for første gang
– du er hjertelig velkommen!
Hovedtaler på årets sommerkonferanse er den Jesus-troende jøden
Aaron Lewin. Han er avdelingsleder i Jews for Jesus, Berlin. Han har
også vært involvert i First:Europe i Berlin, sammen med Israelsmisjonen.
Vår egen Elisabeth Levy fra Caspari Center i Jerusalem, skal undervise
på bibeltimene. Levy vil også ha et seminar om Bibeloversettelse.
Maia Inbar kommer fra Jews for Jesus i London, og hun vil fortelle
om et av våre nyeste samarbeidsprosjekt.
På sommerkonferansen vil vi fortsatt ha fokus på den oppbyggelige
undervisningen og det gode fellesskapet. Dagene avsluttes med
inspirerende kveldsmøter, og rom for den gode samtalen på
Shalomkroen. Lørdag kveld inviterer vi til konsert med Øklands.
Waves er selvfølgelig til stede med et fantastisk opplegg for barn
og unge. Ta med storfamilien og start sommerferien sammen
med oss på Fredheim Arena.
Den Norske Israelsmisjon har fått flere nye ansikter siden
sist vi var samlet – kom og hils på våre nye medarbeidere!
Årets landsmøte avholdes torsdag ettermiddag kl 13.00.
Vi håper du kommer, lar deg engasjere, utfordre og
kjenne på fellesskapet sammen med oss!

Hilsen Benedicte Heitmann og Anne Lise Søvde Valle

Gjest:
Aaron
Lewin

Elisabeth
Levy

PROGRAM
TORSDAG 24. JUNI:
13.00-17.00: Landsmøte
19.00:
Kveldsmøte
21.00:
Shalomkro

FREDAG 25.JUNI:
Kveldsmøter
ved Aaron
Lewin

10:30:
13.00:
14.00:
15.30:
19.00:
21.00:

Morgensamling og bibeltime
Lunsj
Seminar 1
Seminar 2
Kveldsmøte
Shalomkro

LØRDAG 26. JUNI:
10:30:
13.00:
14.00:
15.30:
19.00:
21.00:
21.30:

Øklands

Morgensamling og bibeltime
Lunsj
Seminar 1
Seminar 2
Kveldsmøte
Shalomkro
Konsert: Øklands

SØNDAG 27. JUNI:
11.00: Gudstjeneste

Husbandet Leif Roger med team, kjent fra Touchpoint

Gruppeinndelingen
vil bli som følger:
0 - 2 år: Splasher
Det blir tilrettelagt for en lekekrok i nærheten av møtesalen.

3 - 5 år: Paddlers
Opplegg sammen med Swimmers under bibeltimer med
tilpasset forkynnelse, sang og
musikk, lek og moro.

6 - 9 år: Swimmers

Waves er navnet på barne- og ungdomsopplegget under
konferansen. Noe som kjennetegner bølger er at de er i
bevegelse. Noen ganger små, andre ganger store. Barn
og unge er i fysisk, mental og åndelig bevegelse. Vi ønsker å ta dem på alvor. Det blir fine dager sammen med
mange morsomme aktiviteter, og med et tydelig fokus på
Jesus slik at de også kan bli kjent med ham.
Vi har aldersbaserte grupper med egne ledere. Her er det gode muligheter for å danne varige vennskap og få noen uforglemmelige dager
sammen.
Vi ønsker at det skal være trygt å ta med barn og barnebarn på Sommerkonferansen, og vi jobber for at hele storfamilien får et fantastisk
opphold!

Håper vi sees i sommer!
Hilsen Kristoffer Eknes,
misjonsrådgiver og leder for return2sender

Opplegg sammen med Paddlers
under bibeltimer. Samlinger
med tilpasset forkynnelse, sang
og musikk, lek, kino og moro.

10 - 12 år: Surfers
Egne samlinger under bibeltimer. God forkynnelse, sang
og musikk, filmvisning og mye
moro.

13 - 15 år: Divers
Egne bibeltimer med forkynnelse og lovsang, uteaktiviteter,
grilling, bading og utflukter.

16 år og eldre?
Kom og bli med som leder i
Waves.

PÅMELDING

Meld deg på via
israelsmisjonen.no/sommerkonferansen
eller skriv til post@israelsmisjonen.no
Du kan også ringe 22 98 85 00

Konferanseavgift inkl lunsj:

Overnatting:

(Før / etter 1. juni)

Thon hotell, Sandnes
Sverres, Sandnes

Voksen: 750 kr / 800 kr
Barn 4-12 år: Halv pris
Barn under 4 år: gratis
Makspris familie: 1875 kr / 2000 kr

Konsert Øklands:
Voksen: 200 kr
Under 18 år: 100 kr

Velkommen til årets
Sommerkonferanse på
Fredheim Arena, Sandnes!
Årsvollveien 21, 4312 Sandnes.

Gå inn på israelsmisjonen.no/sommerkonferansen for utfyllende
informasjon om overnattingsmuligheter og rabattkoder.

Måltider:
Det vil være mulighet å kjøpe middag på stedet.
Det finnes også flere restauranter i kjøreavstand
fra Fredheim Arena.

GLØDEFISK

Sponsorer:
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Det foretrukne vaskeriet når det gjelder vask
og reparasjon av arbeidstøy og utleie av:
Matter • Logomatter • Mopper
Phone 982 17 295
� postmottak@tekstil-vask.no
 www.tekstilvask.no

Den Norske Israelsmisjon
Holbergsplass 4, 0166 Oslo
Tlf: 22 98 85 00
Epost: post@israelsmisjonen.no
www.israelsmisjonen.no

/israelsmisjonen

Scan koden og les mer
på vårt nettsted
israelsmisjonen.no/
sommerkonferansen

