HELANDEHELG 16-17 mars, 2018

PROGRAM:

Vi vill bjuda in dig till en helandehelg där undervisningen kommer att
beröra områden som hindrar dig att blomma ut och bli den hela
människa Gud vill att du skall vara. Undervisningens teman är bland
annat synd, förlåtelse samt sår och bindningar i våra liv.

Fredag 18.30
19.00

Incheckning
Introduktion med Martin Reen
Tema: Guds kärlek o försoning

Lördag 09.00-12.00
11.00
12.30
13.30-16.30
15.00
17.00
18.00
??.??

Lovsång, undervisning, flödesbön (Kaffe/frukt)
Möjlighet till enskilt förbönssamtal
Lunch
Lovsång, undervisning, flödesbön (Kaffe/frukt)
Möjlighet till enskilt förbönssamtal
Middag
Undervisning, vittnesbörd
Avslutning

Söndag 11.00

Gudstjänst med Bibelundervisning i
Pingstkyrkan Sundsvall
Gudstjänst i Pingstkyrkan Sundsvall

Helandeundervisningen kommer att varvas med lovsång och
flödesbön. Enskilt samtal med förbön kommer även att erbjudas för
den som önskar.
Vi tror Herren vill befria, trösta och hela!
Helgens upplägg förutsätter att var och en som deltar kommer utan
barn.

Söndag 16.31

Medverkande:
Herrens Ande är över mig, ty han har
smort mig till att predika glädjens
budskap för de fattiga. Han har sänt
mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge de
betryckta frihet och predika ett nådens
år från Herren."
(Luk 4:18-19)

Martin Reen, resande förkunnare från
Skelleftehamn samt förebedjare från
Pingstförsamlingen i Sundsvall.

Ta med egna bekväma stolar typ Badenbaden så att ni kan
sitta/ligga bekvämt under undervisningen och förbönen.

Praktisk information:
När:

16-17 mars, 2018

Var:

Lögdö Herrgård (Pingstförsamlingen Sundsvall)

Antal deltagare: Max 24 deltagare
Kostnad:

När du fått en bekräftelse på din anmälan för
helgen betalar du in:



Deltagaravgift 250 kr / per person
Möjlighet till övernattning på Lögdö Herrgård.
Kostnad 100 kr / per person och natt. Medtag
sängkläder och handduk

till församlingens bankgiro 180-1810 eller Swishnummer: 1233930658, ange helandehelg samt ditt
namn.
I deltagaravgiften ingår fika och alla måltider.
Anmälan:

Senast söndag 11 mars på e-post till Magdalena
Storsjö: magdalena@sundsvall.pingst.se eller
mobiltelefon 070 – 315 57 54

I detta arrangemang samarbetar vi med

HELANDEHELG
– En helg där Gud vill möta dig med sin
helande kärlek.

