
Välkommen hem!
– att forma församlingar för en tid som denna

PASTORS-  OCH MEDARBETARDAGAR 
1-3.11.2022 på Österhankmo lägergård

ANDERS & CAMILLA OLSSON
pingstförsaml. Södertörnkyrkan, Huddinge 

www.frikyrkligsamverkan.fi
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Tisdag 1.11

PASTORN SOM REDSKAP
DAGSPROGRAM
12:00  Lunch i Österhankmo
13:00  Presentation och introduktion 
15:00  Kaffe
15:30   UNDERVISNING 
 Camilla. 
17:00  Middag
19:00  KORT TAL 
 Camilla/Anders.
 Nattvard. Personlig förbön.
21:00  Kvällsté. Bastu.

PASTORSPARET ANDERS OCH 
CAMILLA OLSSON UNDERVISAR 
OM UTMANINGAR I FÖRSAM-
LINGEN OCH VÄRLDEN

Anders och Camilla Olsson är 
pastorspar i pingstförsamlin-
gen Södertörnkyrkan i Hud-
dinge, Sverige. I en intervju för  
“Världen idag” säger Anders  
att de tillsammans vill beröra 
gatorna med evangeliet och 
att missionsfältet i området är 
stort. Södertörnkyrkan har ca 
300 medlemmar och jobbar 
mycket med socialt arbete. 
Pastorsparet vill vara med och 
göra en skillnad.
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Onsdag 2.11  

FÖRSAMLINGENS UTMANING, 
HUR VI ÄR RELEVANTA I 
DAGENS SAMHÄLLE
Pastorn som teambyggare, frigörande 
ledarskap, delegerare, att bygga upp 
andra för tjänst, vikten av kommunika-
tion: visionen, tacka. - Vad är min roll i 
det?

DAGSPROGRAM
8-9:00  Frukost
9:30  Intro & återkoppling. 
 Samling i smågrupper.
10:00  UNDERVISNING
  “Församlingens utmaning 
 idag.” Vad är högsta 
 prioriet för pastorn? Att   
 frigöra sig själv för att kunna 
 bygga team. Anders.
11:00  Kaffe
11:15  GRUPPSAMTAL 
 Vad har du lyckats med? 
 Vad är din utmaning?
12:15  Lunch + fritid
14:00  PANEL / DISKUSSION?
15:00    Kaffe
15:30  UNDERVISNING forts. 
	 Reflektion	i	smågrupper.	
 Anders & Camilla.
17:00    Middag
19:00  UNDERVISNING
 “Pastorn och familjen” 
 Camilla/Anders
21:00  Kvällsté. Bastu.

Torsdag 3.11 

VÄRLDEN SOM UTMANING
DAGSPROGRAM
8-9:00  Frukost
9:30  Intro & återkoppling. 
 Samling i smågrupper.
10:00  UNDERVISNING 
 “Nybyggaranda & fokus” 
 Att våga starta & plantera. 
 Anders & Camilla.
11:00  Kaffe
11:15  UNDERVISNING 
 “Våga vända sig utåt” 
12:15  Lunch
13:30  Avslutning - ord på vägen
15:00  Kaffe och avfärd 

PASTORS- OCH MEDARBETARDAGARNA är till för dig 
som är pastor, ansvarig, anställd, ledare eller hör till 
ett ledarteam inom församlingen.

DELTAGARNA kommer från ca 60 församlingar. 
UNDER DAGARNA arbetar vi i (samma) smågrupper på 
6-8 personer, så att gruppmedlemmarna har möjlighet 
att lära känna varandra. 

ANMÄLAN 
SENAST 14.10
frikyrkligsamverkan.fi
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ÖSTERHANKMO LÄGERGÅRD
Kuxvägen 125 , 66560 Österhankmo 

Lägergården ligger i vacker skogsmiljö 
på en tomt på 16 hektar. På områ-
det finns förutom huvudbyggnaden 
en fristående bastu, en byggnad för 
inkvartering och en kapellbyggnad som 
är i bruk sommartid. Huvudbyggnaden 
har utmärkta rum för inkvartering för 
64 personer i två flyglar samt under-
visnings- och mötesrum. Till den mod-
erna tekniska utrustningen hör bland 
annat olika slag av AV-utrustning och 
ljudåtergivningssystem. Huvudbygg-
naden har ett rymligt kapell, matsal, 
tillredningskök samt en rymlig hall och 
gillestuga. Inkvarteringsrummen har 
egen dusch och toalett, och i båda 
flyglarna finns två särskilda rum för 
rörelsehindrade. Fastigheten är även i 
övrigt tillgänglig för rörelsehindrade.

Bilder från lägergården: 
Vasa kyrkliga samfällighet

PRISER

•	med logi: 170 euro/person 
•	utan logi: 140 euro/person

 
OBS! Tag med egna lakan och 

handdukar eller hyr dessa 
från lägergården för 
7,95 euro/person.


