Mail til:
hanne@vidmar.dk eller soren@vidmar.dk med
oplysning om:
Navn og alder
Ønske om overnatning indenfor på Øksedal
Ønske om at bo sammen med
Sørger selv for overnatning
Deltager hele weekenden
Deltager kun lørdag

Priser
Voksne:
Hele weekenden med soveplads kr. 250,Hele weekenden uden soveplads kr. 150,Børn under 14 år + studerende
Hele weekenden med soveplads kr. 200,Hele weekenden uden soveplads kr. 100,Deltagelse kun om lørdagen
Voksne Kr. 100,Børn unde 14 år + studerende kr. 50,Beløbet indbetales på konto:
7459-0001108795 mrk. „dit navn + menighedsweekend 2018“ eller på betalingsplatformen
på hjemmesiden www.bethelkirken.dk
Tilmelding senest 7. september

Tema

Bethelkirken
på Øksedal

Temaet skal forstås på den
måde, at nogle af de ting,
som foregår i løbet af en uge
eller måned i Bethelkirken
– men som mange måske
ikke har oplevet – vil kunne
opleves i løbet af weekenden.

Vi glæder os til at se så mange
som muligt fra menighedens
fællesskab som deltagere på
weekenden.

Det overordnede formål med weekenden er, at have lidt
bedre tid end ellers til fællesskab på tværs af generationer.
Tid til hygge, tid til sammen at opleve Guds nærvær
gennem lovsang og tilbedelse, god undervisning, sjov og
leg og gode berigende samtaler.

Vi får besøg af Kent Jakobsen, præst i Den Evangeliske
Frikirke, Randers, som vil undervise lørdag formiddag.

Menigheds-weekend 2018

Tilmelding
og betaling

Praktiske
oplysninger
Fredag

Lørdag

17.00 Ankomst og indkvartering
18.00 „Messy Church“ for hele familien.
- alle bedes medbringe en ret mad til det
store fælles „tag-selv-bord“.
Formiddag kl. 10
Kent Jakobsen underviser over emnet:
„at bruge mit liv på at tjene Gud“ 			
Eftermiddag kl. 14
Spejderne arrangerer „aktiviteter for alle“.
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel laver program for børnene om formiddagen.
Aften kl.19,30		
„Dagligstuen“ arrangerer aftenens program.

Søndag
Formiddag kl. 10 Gudstjeneste
Der er ingen gudstjeneste i Bethel, men samkørsel for dem, der gerne være med på Øksedal.
Skriv dig på listen på opslagstavlen i kirken.
Frokost kl. 12 og efterfølgende fælles opryd-		
		
ning, rengøring og afslutning.

Velkommen til
Menigheds-weekend
på Øksedal
28.-30. september

