
2016
EN HÖSTKONFERENS

29-30 Oktober

Christoffer Öhrvall
Christofer Öhrvall kommer
ursprungligen från Göteborg, men bor
numera i Stockholm tillsammans med
Louise och deras två söner. Han reser
som förkunnare, studerar teologi och
arbetar på Kaggeholms Folkhögskola.

Rimforsa Praise Unit
Rimforsa Praise Unit består av musikerna Robin &
Linnéa, som spelat ihop sedan barnsben, båda med
rötterna från ungdomsledare Arvids hembygd.

Lördag 29/10
10:00 Seminarium: Att vara Ledare år 2016

Christofer Öhrvall berättar om både skillnader och likheter mellan att vara en kristen för 2000 år sedan och idag. Samlingen sker i
Missionskyrkan som en del av ungdomarnas höstlovsläger, men alla som är nyfikna hälsas varmt välkomna!
Välkommen till Missionskyrkan Hemse, kaffe och kaka serveras från 15.30. Ingen avgift.

Christofer Öhrvall berättar om sina erfarenheter att jobba med ledarskap bland barn, unga och vuxna. Christofer arbetar just nu som lärare i
teologi på Kaggeholms pastorslinje och har tidigare arbetat 4 år som ungdomsledare i en equmeniaförsamling utanför Borås och 5 år som
ungdomspastor i Filadelfia Sthlm.
Välkommen till Pingstkyrkan Hemse, frukost/brunch serveras från 09.30. Frivillig avgift.

Vi träffas och firar gudstjänst med Gud och inför Gud. Christofer Öhrvall predikar och Rimforsa Praise Unit sjunger för oss och tillsammans
med oss. Kvällens tema handlar om vilka utmaningar som idag väntar oss utanför kyrkans dörrar med gamla och nya vänner från olika länder,
kulturer och bakgrund. För ungdomar fortsätter By Night i Missionskyrkan efteråt.
Välkommen till Pingstkyrkan Hemse, enklare fika serveras efteråt till frivillig avgift

Söndag 30/10
11:00 Gudtjänst: Att ta med Jesus in i Kyrkan år 2016
Även under söndagen samlas vi till gudstjänst. Christofer Öhrvall predikar och Rimforsa Praise Unit sjunger för oss och tillsammans med
oss. Söndagens gudstjänst kommer handla om de möjligheter som den kristna församlingen har i vår tid. Hur vi gemensamt över
åldersgränser och kulturella preferenser kan sätta nya mål och finna olika vägar dit!
Välkommen Pingstkyrkan Hemse, smörgåsfika serveras efteråt till frivillig avgift

19:00 Gudtjänst: Att följa Jesus ut ur kyrkan år 2016

16:00 Seminarium: Att vara Kristen år 2016

Arrangörer: Pingsförsamlingen i Hemse och frikyrkornas gemensamma ungdomsledararbete i samarbete med Bilda


