Onsdag 29.6
11 - 19
12.00
13.00

14.30
15.00
16.30
18.00
20.00

ANKOMST och check-in
Lunch
PASTOR- OCH MEDARBETARSAMLING
med gästtalarna
Kaffepaus
Pastor- och medarbetarsamling forts.
Middag
KVÄLLSMÖTE med John Eidering
Kvällste

Torsdag 30.6
08.00
09.15
10.15
11.30
12.00
13.00
15.00
16.30
18.00
20.00

Frukost
FÖRMIDDAGSMÖTE med John Eidering
MKFs ÅRSMÖTE del 1
Parallellprogram: fritid, spel, umgänge
Lunch
Lunch årsmötesdeltagare
MKFs ÅRSMÖTE del 2
Parallellprogram: fritid, spel, umgänge
SEMINARIER
Middag
KVÄLLSMÖTE med John Eidering
Kvällste

Fredag 1.7
08.00
09.00
09.15

11.30
12.00
13.00
15.00
15.15
16.30
18.00
20.00

Frukost
AKTIVITETSDAG för ungdomar,
avfärd till Solvalla
FÖRMIDDAGSMÖTE med Markus Österlund, Stefan Salonen, Maria Nikander och
John Eidering “Hur kan vi sträcka ut en
hand till våra medmänniskor?”
Lunch
Sightseeing i Helsingfors, avfärd
Umgänge, promenad, kaffe
SEMINARIER
FMUs ÅRSMÖTE
Middag
KVÄLLSMÖTE med John Eidering
Kvällste

Lördag 2.7
08.00
09.30
11.30
13.00

Frukost
HÖGTIDSMÖTE med nattvard
Lunch
AVSLUTNING och sändning

V
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Missionskyrkans
Sommarkonferens
2022
Tema: Tro och liv för vår tid

Sommarkonferens
2022
Missionskyrkan i Finlan
Raamattuopisto, Grankul
la
29.6 -2.7.2022

d

Frågor?

Vänligen kontakta planeringsgruppen!
Markus Österlund
040-8367686
markus.osterlund@andreaskyrkan.fi
Markus Linde
040-1272017
markus.linde@andreaskyrkan.fi
Stefan Salonen
0400-429713
stefan.salonen@dlc.fi
Roger Andersson
050-5272285
roger.andersson@mkf.fi

Anmäl
dig här!

Sommarkonferensen 2022 äger rum i vackra,
lummiga och gröna Grankulla. Vi hoppas att
både plats och tid skall göra det möjligt för
så många som möjligt att delta under hela
konferensen!
Konferensens huvudtalare är John Eidering,
som är föreståndare och pastor i Equmeniakyrkan i Vårgårda, Sverige. John har ett stort
hjärta för lokalförsamlingen och värdesätter
även engagemang i samhället där vi bor och
lever. John växte upp i Fiskebäcks Missionskyrka under Niklas Piensohos ledning, och
John har även tagit intryck av Runar Eldebo.
John anländer till konferensen tillsammans
med sin hustru Lotta och deras tre barn.
Barnens egna samlingar leds av Emmanuel
och Alexandra Hyllerud från Alingsås, Sverige.
Många minns dem från konferensen i Jakobstad, och de ser fram emot att få träffa oss alla
igen. Det blir en spännande barnkonferens!
Seminarier ordnas på torsdag och fredag
eftermiddag.
Varmt välkommen med!
Planeringsgruppen

www.mkf.fi/
konferens2022
www.facebook.com/
missionskyrkanifinland

www.mkf.fi/konferens2022

John Eidering

Anmälan till konferensen
senast 19.6
•
•

www.mkf.fi/konferens2022
QR-koden (sid.4)

Konferensekonomi

Var och en betalar för mat och logi direkt
till konferensplatsen. Under konferensens
gång kommer vi på vanligt sätt att uppbära kollekter för att täcka kostnader för
arrangemang och talare. “Någon har inte
möjlighet att ge så mycket, någon annan
kan ge så att flera kan delta!” Gåvor kan
ges kontant, med bankkort eller via
MobilePay, nr 55058. MKFs bankkonto är
FI57 4055 1020 2570 71. Skriv “Sommarkonferensen” i meddelandefältet.

Hur undvika att överväldigas
av andras nöd? Hur skapa kraftgivande samtal så att ens egna
behov inte står i vägen? Lär dig
grunderna i lyssnande och hur
du kan finnas till för den som
går igenom en kris eller behöver
ventilera tankarna!

Konferensens huvudtalare
John Eidering medverkar:
ONS 29.6
13.00 & 15.00
18.00

Barnrum & Barnkonferens

Under kvällsmötena finns ett barnrum
tillgängligt för de allra minsta konferensdeltagarna. Fanny Backman och Bella
Ahlbäck är ansvariga för barnrummet.
Mera information om tider för barnkonferensen med Hylleruds hittar du här intill!

Kafé

Anna Korkman
Lopes

2. MKFs ursprung och historia

Pastors- och medarbetarsamling
Kvällsmöte

TOR 30.6 - FRE 1.7
09.15
Förmiddagsmöte
18.00
Kvällsmöte

För ca 140 år sedan startade vår
rörelse, och i detta seminarium
tar vi oss tillbaka till början och
tittar närmare på den väckelse,
anda och de värderingar som
lade grunden för Missionskyrkan
i Finland.

Familjen Hyllerud

Under seminariet kommer vi
att studera Israel-frågan både
från bibelns och folkrättens
perspektiv. Finns det hållbara
argument för att stöda Israel i
dag? Ger bibeln några entydiga
svar?

Allkristen bokhandel från Karleby
betjänar oss med bokförsäljning under
konferensen.
Markus
Linde

Tomas
Sandell

Patrik
Nordman

Barnkonferens med Hylleruds
går av stapeln:

Sightseeing i H:fors
Fre 1.7 kl.12

ONS 29.6
18.00
Kvällsmöte

Välkommen att se dig
runt i huvudstaden under
ledning av Bo Ekman från
Andreaskyrkan!

TOR 30.6 - FRE 1.7
09.15
Förmiddagsmöte
18.00
Kvällsmöte
LÖR 2.7
09.15
Förmiddagsmöte

Årsmöten

Torsdag kl. 10.15 samlas lokalförsamlingarnas ombud till Missionskyrkan i Finlands samt Fria Missionsförbundet r.f.:s
årsmöten. Föreningen Missionskyrkans
Ungdom r.f. håller sitt årsmöte fredag
kl.15:15. Detaljerad årsmötesinformation
samt fullmakter sänds till församlingarna i
mitten av maj.

Bön och förbön

4. Apologetikseminarium

Ett blint steg i tro eller ett
rationellt beslut? Vi bekantar
oss med försvaret av den
kristna trons sanningsanspråk
utgående från den klassiska
apologetiken och ser närmare
på hur den kristna tron ifrågasätts i vår tid.

Konferenskaféet håller öppet vissa tider
under dagen. Du kan köpa kaffe, tilltugg,
saft, läsk, glass, godis samt annat gott i
kaféet. Överskottet från försäljningen går
till FMUs arbete. Välkommen!

Bokbord

3. Älskade, hatade Israel

Aktivitetsdag för Ungdomar

På fredag kl. 9 drar ungdomarna iväg till
Solvalla idrottsinstitut på en spännande
aktivitetsdag. För tweens (9-12år) finns det
roliga bollspel, lekar samt en utmanande
äventyrsbana, och tonåringar (13-17 år)
erbjuds fatbike, bågskytte och paddling.
Lunchen serveras på plats, och vi ordnar
busstransport från konferensplatsen till
Solvalla och tillbaka. Häng med!

På torsdag och fredag eftermiddag kan
du delta i en rad olika seminarier. Mer
information här intill!

1. Själavård i församlingen

Bokning av Logi senast 15.5

Konferensplatsen Suomen Raamattuopisto sköter all logi och mat. Det är
allra förmånligast att boka logi för hela
konferensen senast 15.5. Efter detta finns
möjlighet att boka enstaka nätter. Matpaket för den som inte bor på konferensplatsen kan även bokas senare. På området finns plats för husvagnar och husbilar.
Vi subventionerar familjers deltagande.
Mer information om priser och boendealternativ på www.mkf.fi/konferens2022.

Seminarier

“Tro och Liv - i vår tid”
- seminarier för dig!

Redan nu kan du vara med och förbereda
sommarkonferensen genom att lägga
den i bön inför vår Gud! Under konferensens gång ber olika böneteam dagligen
för konferensen och deltagarna. Det
finns också möjlighet till personlig förbön
under konferensen. Tack för att du vill ta
del av förberedelserna och be för allt det
som Gud vill göra!
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