Missionsdagen - en KICK OFF för hela Guds folk
Det blir mässa, lovsång med HOPE FOR THIS NATION, tillbedjan,
personlig förbön, spännande undervisning, outreach och även ett
särskilt barn- och ungdomsspår. EFS och Salt sydöst tillsammans
med kyrkor från Kalmar bjuder in till denna fest.

Jose na Gniste.

Kerstin Oderhem

Anders-Petter Sjödin

13.30
Seminarium 1. (Plats: Vasakyrkan)
Magnus Persson, inspiratör EFS.
Seminarium 2. Bön och Helig Ande (Plats: Domkyrkans
församlingshem)
Fredric Crona, pastor.
14.45
Workshop. Kreativ Bibelläsning. (Plats: Vasakyrkan) Sonja Andersson,
ikonmålare och dansare i ”Move to You” håller tillsammans med
dottern Michelle Andersson.
Ta gärna med barn. So a Larsson håller i en särskild workshop för
barn 4-12 år (3 åringar kan delta med vuxens sällskap).
Seminarium 3. Världens Ljus Kalmar - från vision till verklighet.
(Plats: Domkyrkans församlingshem)
Bertil Åhman med Per och Ida Sjölin berättar om det utåtriktade
arbetet på Stortorget i Kalmar.

Fredric Crona

Bertil Åhman

PROGRAM
10.00 Lovsångsgudstjänst i domkyrkan.
”Söndagsskola” för barn 4-7 år (3 åringar kan delta med vuxens
sällskap).
Predikan Anders-Petter Sjödin. Mötesledare Fredric Crona.
Lovsång med HOPE FOR THIS NATION. Personlig förbön.
12.30 Orgelmatiné i domkyrkan.
Stefan Fred, orgel.
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13.30 Helandegudstjänst i domkyrkan.
Predikan Cornelia Forsberg. Mötesledare Magnus Widholm.
Lovsång, personlig förbön och nattvard.

16.00
Seminarium 4. Kan lovsången ena oss? (Plats: Domkyrkan)
Jose na Gniste, låtskrivare och pastor.
Outreach. (Plats: Domkyrkans församlingshem)
Tillsammans med HOPE FOR THIS NATION får du både undervisning
och träning i evangelisation.
Var med och möt människor i Kalmar med Guds kärlek!
Världens Ljus Kalmar nns under kvällen ute på Stortorget
18.00 Kvällsmöte i domkyrkan.
Predikan Kerstin Oderhem. Mötesledare Henrik Polback. Lovsång med
HOPE FOR THIS NATION.. Personlig förbön och möjlighet till bikt.
21.00 Lovsångskonsert och Världens Ljus Kalmar i domkyrkan
Jose na Gniste och musiker. Dansgruppen Move to You medverkar.

Vi är glada och stolta få
presentera ett så nt program.

Vi tar inte ut någon anmälningsavgift utan är
helt beroende av gåvor till Missionsdagen för
att det ska gå runt rent ekonomiskt.
Du kommer under dagen ha möjlighet till att
ge kollekt i domkyrkan men du kan även
redan nu skänka ett bidrag. Tack för din gåva!
Märk med "missionsdagen"
BG 900-99 03 eller Swish 123 662 38 88
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Vill du veta mer om EFS och vår verksamhet
här i regionen besök gärna vår hemsida
EFS.NU/SYDOST

