
Uppdraget
Utanför kyrkans väggar - en helg om att dela din tro...

19-21 Okt i Missionskyrkan på Smögen

20
18

Arrangörer:



Vill Du göra skillnad?
Hennes morgonrutin är att 
undvika spegeln, ångesten är 
så stark att hon inte kan se 
sig själv. Hon hoppas varje 
dag på ett besök, eller ett 
samtal som skulle avbryta 
ensamhetens tystnad. 
Först när flaskan är tom 
ställer hon den ifrån sig 
för att sova, rutinen är 
densamma varje kväll. 
Ovissheten är nattsvart och frågan håller henne 
vaken, men vem kan ge svar på om det finns förlåtelse?

Sveriges folk behöver höra det Glada budskapet om Jesus! Gud 
behöver människor som vill gå ut till folket. Denna helgen är för dig 
som vill vara med och bli inspirerad och få nytt mod, bli utmanad 
och dela erfarenheter.  Nöden är stor men arbetarna få! Du kan 
göra skillnad!

Möt människor som använder olika ”redskap”, som lastbilar, 
cafévagnar, bilar, mc, cafébussar, båtar, m.m. som finns med på olika 
festivaler, marknader, torg, gågator och i 
hamnar.
 
 



Ur programmet: 
Bibelundervisning med Michelle Blomqvist 
Värnamo, Pär Alfredsson Hönö, Mats 
Enander Göteborg och Ove Jonsson 
Smögen.

Sång och musik med Anita och Thomas Granath 
Uddevalla.

Delgivning och rapporter från olika 
platser. Uppföljning av kontakter. Samtal i 
smågrupper. Nattvard och förbön.
Festkväll med god mat, räkor och 
gemenskap.  Visning av ”Pater Noster” 
och olika fordon som Cafébussar m m. 

Tid:
Helgen 19 – 21 oktober 2018. Start 
fredag med incheckning 18.00, kvällsmat 
19.00 och första samlingen 20.00 och 
avslutas på söndag med lunch ca 13.00.

Information:
Ni som har olika fordon, tag med er 
dem och visa hur ni arbetar. Möjlighet finns att ställa ut om ert 
arbete på ”kyrktorget”, tag med foldrar och övrig information.

Logi: 
Finns flera olika alternativ, från logi på golvet i Missionskyrkan, 
tag med liggunderlag, sovsäck och kudde, Vandrarhem, stugor på 
camping och Hotell. Mer information finns på:  uppdraget2018.se 

Kostnad för helgen: 
För hela helgen med mat,  
570:-/ person, under 19 år 290:-/ person (exkl. boende).

Anmälan: 
Senast 8 oktober till Ove Jonsson info@bussmissionen.se eller 
073 – 99 77 600

Mer information och programmet finns på www.uppdraget2018.se   
Eller kontakta Mikael Bringestam 070 - 690 65 38 eller Ove Jonsson 073 - 99 77 600



Vi stödjer uppdraget

Välkommen till Västkusten och Smögen och vi ser fram emot att få träffa dig!

• Böcker         • Kort        • Smycken

    • Presenter        • Almanackor

w w w. b o r n e li n gs. s e 


