Vision för Bygget
Vi vill vara:
• En del av förnyelsen i Frälsningsarmén
• En plats för gemenskap och avkoppling
• En plats för andlig uppbyggnad
• En plats där vi blir bättre rustade för vår tjänst

Praktisk information
ANMÄLAN & KONFERENSAVGIFT
Anmälan till konferensen görs via e-post eller telefon
till Frälsningsarmén i Örnsköldsvik. Adressen är e-post:
ornskoldsvik@fralsningsarmen.se och telefon
0660 554 95 eller 070-346 87 07 (Anita Allandotter)
Konferensavgiften är 500:-/vuxen, 300:-/ungdom för hela
konferensen och återbetalas inte. Gratis för barn under 10
år. Sista dagen för anmälan till konferensen är 1 juli.
MAT & LOGI
Bokning av mat och logi görs direkt till Solbackens
konferensgård, 0660-37 00 06 e-post: info@solbacken.org
På Solbacken finns olika typer av boende som 4-bädds
stugor, 2 och 4-bädds rum. Det finns även möjlighet att
campa med eget tält och egen husvagn. Bilder och info om
Solbacken finns på deras hemsida: solbacken.org
Mat hela konferensen: 630:-/vuxna, 430:-/barn (4-12 år).
Enstaka måltider: Frukost 70:-, Lunch 100:-, Middag 100:-		
Kvällsfika 50:-, Fika 30:Mat måste förhandsbokas senast 30 juli.
FÖR BARN
Aktiviteter arrangeras för barn mellan 3-12 år på lördag kl
13-15. Kom ihåg att också barnen ska anmälas även om de
deltar i konferensen utan avgift.
UNGDOMAR
Ungdomar kan söka bidrag från Malmkvistska fonden.

Bön 24/3
Från fredag kl. 12.00 till söndag kl. 11.00 kommer det
att finnas en särskild bönestuga öppen för bön. En lista
med olika tider för dygnets alla timmar kommer att
finnas på konferensens hemsida där man registrerar sig
och väljer sin bönetid.
Bönepassen är en timma långa. De som inte anmält
sig till något bönepass i förväg kan göra det vid sin
ankomst.
Vi önskar att så många som möjligt är villiga att ta
ett eller flera bönepass så att vi har kontinuerlig bön
under hela tiden som konferensen pågår.

Hitta till konferensen
EFS Sommargård Solbacken
Dekarsön 300
891 78 Bonässund
Telefon:
0660-37 00 06

Idbyn

E4

Örnsköldsvik

E-post: info@solbacken.org
Hemsida: www.solbacken.org

Mot Umeå

Bodum
Järved
Bonäset
Solbacken

Dekarsön

AVSTÅND
Från Sundsvall 160 km, från Umeå 115 km, från Luleå
380 km, från Stockholm 530 km.

Läs gärna Efesierbrevet som förberedelse
till konferensen!

Mer information:
Frälsningsarmén Örnsköldsvik
fralsningsarmen.se/ornskoldsvik
Tel 0660-554 95

BYGGET NORR, 3-5 augusti 2018
Frälsningsarméns konferens
Solbacken, ÖRNSKÖLDSVIK

VÄLKOMMEN...

Konferensprogram

...till Örnsköldsvik och Bygget Norr 2018

FRE
3/8

Frälsningsarmén i Örnsköldsvik hälsar dig varmt
välkommen till femte upplagan av Bygget Norr.
Vi vill bjuda in dig till en härlig gemenskap,
präglad av liv, bön, bibelundervisning, lovsång,
tillbedjan, uppmuntran och omsorg.

Anders Beijer är sedan tolv år tillbaka
officer i Frälsningsarmén och
tillsammans med sin fru Sara
leder han kåren i Norrköping. De
har två barn och Anders stora
intresse förutom att undervisa och
leda församling är att komponera
musik. Han brinner för att människor
ska växa i sitt
lärjungaskap och leva nära
Jesus.

12.00			24/3 bönen börjar
12.00-18.00 		Incheckning
14.30			Kaffe
15.30			Seminarium, Håkan Gniste
		 ”Med Gud i traumat”
17.30			Middag

19.00			Kvällsgudstjänst,
			Gunilla Gniste ”Upprättad”
ca 21.00			Kvällsfika

Vi är väldigt glada och tacksamma över att
få hälsa Frälsningsofficeren Anders Beijer
och pastorsparet Håkan och Gunilla Gniste
välkomna till Bygget.

LÖR
4/8

Kom som du är, i tro och visshet om att Gud
vill möta dig, precis som du är, för att du är så
viktig och skapad till gemenskap
med Herren. Vi tror helgen
är av största vikt, för oss
personligen, men också för
hela Guds folk. Till liv och
tjänst.
SÖN
5/8

Anita och Henry
Kårledare

08.00			Frukost
09.15-10.00			Bön och lovsång
10.00			Seminarium, Anders Beijer
			”Andens ledning”
12.00			Lunch (därefter tid för gemenskap)
15.00			Fika
15.30			Seminarium, Gunilla Gniste
			”Dina verktyg och instrument”
17.30			Middag
19.00			Kvällsgudstjänst, Anders Beijer
			”Utrustad till strid”
ca 21.00 		Kvällsfika
23.00			Kvällsbön

Håkan och Gunilla Gniste
har sin bakgrund i
Frälsningsarmén. De kom
som officerare till Uddevalla
och fortsatte med att starta
och leva i en boendegemenskap,
som senare ömsade skinn till församlingen Fristaden.
De fick uppleva en tid av rörelse (inte minst bland barn
och ungdomar), turbulens, omvändelse och försoning.
Detta följdes av enhet och tillväxt bland de troende
i staden, som bland annat, banade väg för det årliga
Passionsspelet på Kungstorget.
Gunilla är en livlig evangelist med ett stort hjärta för
hemlösa, missbrukare och de mindre lyckligt lottade.
Håkan har ett fokus på enhet i Kristi kropp och att
lägga en stabil grund i lokala församlingar.
Idag reser Håkan och Gunilla både inom- och
utomlands.

08.30			Morgonbön
09.00			Frukost

11.00			Avslutningsgudstjänst,
			Håkan Gniste, ”Utsänd i tjänst”
ca 12.30 		Lunch

Tema för årets konferens:
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