Kontakta oss
ANMÄLAN
Det är med stor glädje vi inbjuder
till missionsprovinsens första

Anmälan sker senast 30 april via
anmälningsformuläret som finns på
missionsprovinsens hemsida

rikstäckande ungdomsläger. Vi ser

www.missionsprovinsen.se.

fram mot detta och hoppas på
trevliga dagar med undervisning,

FRÅGOR?
Vid frågor så kan man kontakta:

gudstjänster och härlig
gemenskap. Vår förhoppning är

Jag är den

Edit Vennberg

Jag Är

072 341 30 10

att ett ungdomsläger ska bli något

edivenn@gmail.com

återkommande som kan välsigna

David Appell

er och kommande generationer

076 828 47 10
david.appell@missionsprovinsen.se

ungdomar.

MISSIONSPROVINSENS
UNGDOMSLÄGER

eller rycka tag i någon annan ur
lägerkommitén.

LÄGERKOMMITTÉ
David Appell (Nord)
Edit Vennberg (Öst)
Hans Gustafsson(Öst)
Annika Skilling (Väst)
Adam Davidsson (Syd)

STOCKHOLM
26-29 MAJ 2022

Allmänt

Föredrag

Ungdomslägret riktar sig till dig som är
konfirmerad upp till tjugoårsåldern.

Lägret

börjar på Kristi Himmelsfärdsdag den 26:e

TORSDAG
"Jag är livets bröd...Tag och ät!" om att fira

maj klockan 16:00. Vi möts i Roseniuskyrkan

nattvard.

där vi firar Högmässa tillsammans med Sankt

David Appell

Filippus församling. Högmässan leds av
Håkan Sunnliden och David Appell predikar.
Därefter förflyttar vi oss gemensamt till

FREDAG

Stefanskolan i Bromma. Där kommer vi

"Jag är den Jag Är." (2 Mos 3:14) om vem

tillbringa den största delen av lägret. Lägret

Gud är.

avslutas på söndagen, den 29:e maj kl 12:00,

Håkan Sunnliden

då vi firar högmässa med Sankt Stefanus
koinonia i Sankt Sigfrids kyrka under ledning
av biskop Bengt Ådahl. Därefter bjuds på

"Vem är jag?" (2 Mos 3:11) Om vem jag är.
Jakob Birgersson

lunch innan lägret slutar klockan 15:00. Det
finns möjlighet att få hjälp till och från
Stockholms Centalstation, Cityterminalen och

"Jag är den som säger: Se, här är jag!"
(Jes 52:6) Om att finna Gud.
Håkan Sunnliden

Bromma flygplats för er som reser med
allmänna färdmedel.

LÖRDAG
Under lägret har vi golvlogi i Stefanskolans

"Vem säger ni att jag är?" (Matt 16:15) Om

lokaler, därför behöver ni ha med er

att bekänna Jesus som den han är i en

liggunderlag, sovsäck/täcke och kudde. Där

omgivning som inte gör det.

kommer vi också att äta, ha undervisning,

Jakob Birgersson

morgonmässor och kvällsmöten. På
eftermiddagarna blir det gemensamma
aktiviteter med lekar och andra roliga saker.
Vi kommer också göra en utflykt i Stockholm.

"Där jag är…" (Joh 12:26) Om att följa Jesus
och tjäna honom.
David Appell

"Var lugna. Det är jag. Var inte rädda."

Lägeravgiften är 300 kr och betalas med
swish 123 445 32 21 eller PG 113663-9

i

samband med anmälan till lägret. Märk
inbetalningen med: MUL, förnamn efternamn.

(Matt 14:27) Om att se Jesus i det som är
jobbigt och svårt.
Bengt och Ann-Mari Ådahl

