Kickstarta årskonferensen

internationellt

Vad händer inom EFS internationella mission? Torsdag 14 maj
13.30–17.00 har du chans att träffa konferensens gäster från
Eritrea, Indien och Tanzania, samt några hemmavarande missionärer och få höra mer om EFS internationella arbete. Eftermiddagen äger rum i Carlskyrkan och lunch serveras kl 12.
Anmälan görs i samband med anmälan till konferensen. Mer
information finns på konferens.efs.nu.
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Välkommen till Umeå 14–17 maj!
På uppdrag av EFS och Salt vill jag hälsa dig välkommen till årskonferensen 2015. Låt oss mötas, lyssna
och tala med Gud och varandra!
När vi ger oss tid att lyssna och tala med varandra
och Gud får vi ta emot uppmuntran, utmaningar och
kraft för att fortsätta vara en del i Guds plan för vår
värld. Vi är älskade, rustade och sända!
Kristoffer Hedman,
Distriktsföreståndare för EFS i Västerbotten

Messy Church

Strategipass fredag 10.30–12.00
Barnens konferens

För dig som är 4–14 år
Plats: källaren i Gammliahallen (4–6år)
Fridhemsgymnasiet (7–14 år)
4–6 och 7–9 år: Vi utgår från materialet
SKATTEN och hittar på en hel del skoj, lek
och upptåg tillsammans.
10–14 år: Du kan välja mellan två spår:
KRIK och musikspåret Soul Children. På
kvällarna blir det barnmöten från årskurs
ett och uppåt. Yngre barn är välkomna i
vuxet sällskap.
De barn som är 13–14 år kan tillsammans med en ledare delta på Avtrycks
kvällsmöten.
Barn 0–3 år: För de yngsta deltagarna
finns det ett lekrum. Fredag och lördag,
blir det två samlingar per dag: Sång- och
bibelsamling på förmiddagen och Babymassage på eftermiddagarna.
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Tid, plats och lokal

Konferensavgift

Årskonferensen äger rum 14–17 maj
i Umeå. De flesta samlingarna sker i
Exel arena och Fridhemsgymnasiet.

Vuxen Barn 4–14 år Avtryck
400 kr
200 kr
650 kr
			 (mat och logi ingår)
Barn under fyra år behöver inte anmälas eller betala avgift.

Logi
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avtryck.efs.nu

hd
Samuel Ljungbla
Joy och United

Messy Church är en kyrka för alla åldrar. Hur har det vuxit fram och
varför? Lucy Moore är initiativtagare till Messy Church och leder utvecklingsarbetet nationellt och internationellt. Läs mer om Messy
church på www.messychurch.org.uk/

Alla deltagare bokar själva sitt boende. Mer information finns på
konferens. efs.nu. Avtryck har eget
boende som ingår.

Program
Fullständigt program finns på
konferens.efs.nu. Mer information
kommer även i Budbärarens marsnummer.

Seminarier
Blåsarfest
Blåsarfesten anordnas som ett spår i årskonferensen
och samlar drygt hundra blåsare i olika åldrar. För den
som inte är blåsare och vill lyssna till
Blåsarfestens konserter finns det flera chanser under årskonferensen. Det
blir torgspelningar, medverkan i olika
gudstjänster och en kvällskonsert i
Exel arena 16 maj.”

Seminarier väljs på plats men lämna gärna intresseanmälan i din anmälan. Alla seminarier återfinns på
konferens.efs.nu.

Anmälan

Mat
Vuxen Barn
Varm lunch
90:50:Middag (sallad) 75:50:-

Ombudsanmälan
Respektive förening anmäler senast 15 april sina ombud via
konferens. efs. nu, där även ombudshandlingar kan hämtas, från och med
24 april. Årsskriften kommer som bilaga i Budbäraren 21 april. Föranmälan av ombud till Salts årsmöte görs
på avtryck. efs. nu.

Kontakt

Har du frågor som inte besvaras här
Anmälan sker via konferens.efs.nu. eller på konferens.efs.nu, kontakta
Önskar du mat beställer du detta i konferens@efs.nu eller platschef Mosamband med anmälan men senast nika Andersson 070–642 81 18.
15 april.
Konferensavgiften ger tillgång till
alla samlingar inklusive konserterna
och täcker, tillsammans med bidrag
och sponsring, de gemensamma utgifterna. Kollekter under konferensen går
direkt till EFS och Salt.
#ÄRS15

www.facebook.com/arskonferens

