
Bibelveckan är förlagd till Sommarhemmet Sundet som är vackert
beläget vid Vidösterns strand i Dörarp, mellan Ljungby och Värnamo.

Kostnaden är 2 900kr, varav anmälningsavgift 500kr. I detta ingår föreläsare,
mat (frukost, lunch, kvällsmat dagligen), enkelt boende med mera. När du anmäler dig betalar
du också in anmälningsavgiften på 500 kr till Bergaortens Missionsförsamling (Bankgiro 5416-
7846, ange Bibelveckan samt ditt namn på betalningen). När du anmält dig kommer du få en
faktura på resterande belopp att betala senast den sista juni.

Sista anmälningsdag är den 31 maj. Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret på
webbsidan www.bibelveckan.se/anmalan. Det går förstås också bra att skicka ett brev med
posten eller e-post med följande information: namn, personnummer, adress, telefon och mejl,
eventuella kostbehov samt en text där du berättar lite om dig själv och dina förväntningar på
kursen.

Kostnad

Anmälan

Hör gärna av dig om du undrar något! Mejla till hej@bibelveckan.se eller ring till Per-Magnus
Bergkvist på telefon 070-588 40 40

Frågor

Hitta hit

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sommarbibelskolasundet.se%2Fanmalan&data=04%7C01%7C%7C857440f0690f474444b908d9f6014fe1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811307777287654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hoq61FPfysQrM5Qe8U6jUxdJ2wW6h6r1cr0myDaktkE%3D&reserved=0
mailto:hej@sommarbibelskolasundet.se


Vi lever i ett samhälle där nyfikenheten kring andliga frågor bara växer, samtidigt som
intresset för religiösa institutioner och färdiga svar svalnar. Hur pratar vi om tro i detta
sammanhang? Hur förmedlar vi budskapet om Jesus när kyrkans språk kan stänga
dörrar snarare än öppna dem? Hur förmedlar vi evangeliet som ett glädjebud till
människor idag?

Med Bibelveckan på Sommarhemmet Sundet vill vi vara med och utrusta människor
för den viktiga kallelsen att dela evangeliet. Tillsammans får vi brottas med dessa
frågor och många fler, och i en spännande och utmanande tid söka nya vägar att dela
vår tro. Välkommen med din anmälan!  

I denna folder finner du information om bibelveckans upplägg och hur du gör för att
anmäla dig.

 
Varje dag under veckan bjuder på två pass med undervisning, ett på förmiddagen och ett på
eftermiddagen. Det blir föredrag, samtal, workshops, tid för reflektion och bön, m.m. Varje kväll
hålls en andakt där man som deltagare har möjlighet att medverka.

På lördagskvällen arrangerar församlingen ett offentligt kvällsmöte och på söndagen firas
gudstjänst. Bibelveckans deltagare är med även vid dessa samlingar.

Varje dag serveras frukost, lunch, fika och kvällsmat på sommarhemmet. Det finns även möjlighet för
den som önskar att köpa sig kvällsfika eller glass. Enkel logi ordnas i närliggande lokaler. Medtag
egna sängkläder. Möjlighet finns också att ställa upp egen husvagn/husbil vid Sommarhemmet.

Bibelveckan börjar med lunch följt av en introduktionssamling och 
undervisningspass på lördagen den 1:a juli. Bibelveckan avslutas sedan 
på lördagen den 8:e juli efter förmiddagens undervisning och lunch.

Mat och boende

Dagsprogram

Datum

Föreläsare

Pär Alfredsson är pastor och evangelist. Han är en inspirerande
förkunnare och evangelisation går som en röd tråd genom hans
gärning. 

Pär Alfredsson

Frida Blomberg

Marcus Olsson är pastor och evangelist. Som ”gatupastor" har
han mycket erfarenhet av att möta människor utanför kyrkan
för att tala om tron.

Marcus Olsson

Frida Blomberg är pastor och ligger bakom kursen
"Att ge tron vidare" som inspirerar kristna att dela sin tro.

 

Ida-Maria Brengesjö

Rune är pastor och kyrkohistoriker och har under många 
år arbetat med utbildning av blivande pastorer.

Rickard Lundgren

Ida-Maria är pastor och evangelist. Hon arbetar även med
församlingsutveckling och är en uppskattad talare

på bland annat Hönökonferensen.

Du kommer få möta och lyssna till följande förkunnare och bibellärare

Rune W Dahlén

Rickard Lundgren är pastor och evangelist..
Han arbetar med församlingsplantering och har som 

förkunnare predikat i många länder.

Britta är pastor, författare och en ofta anlitad talare. Hon har
förmåga att beröra med sitt personliga tilltal. 

Britta Bolmenäs 


