EN HILSEN TIL ALLE DFEF MENIGHETER FRA
SOMMERSTEVNETS HOVEDKOMITE

VI STÅR SAMMEN
SOM EN STOR FAMILIE
Årets sommerstevne har fått temaet
«Bedre sammen - som en stor familie»
Det er det vi håper og tror vi skal
oppleve på Solstrand 10.-14. Juli!

MEN SKAL STORE OG SMÅ, FRA
HELE LANDET, FÅ OPPLEVELSEN AV
AT VI ER «EN STOR FAMILIE»
Så må vi nå frem mot stevne jobbe sammen, i
bønn, hvordan vi prater om stevnet, praktiske
oppgaver og økonomisk.

VIL DERE VÆRE MED?
Vi vil be dere om å informere om
sommerstevnet i menighetene og gjennom
deres kanaler.
Under årets stevne tror og ønsker vi at alle generasjoner skal
oppleve å kjenne seg hjemme. Gjennom bla. barne- og
ungdomsmøter, bibeltimer, «kaffeslaberas» for de litt eldre,
konserter, sosiale treffpunkt og felles kveldsmøter.
Konkret info finner dere på facebooksiden til sommerstevnet.

TUSEN TAKK FOR DERES BIDRAG ÅR
ETTER ÅR!
Under årets sommerstevne drømmer vi om å få gi
kollekten til misjon, men for at vi skal sikre mest
mulig til misjon, trenger vi litt hjelp.
Vi har i år som i fjor 5 misjonsprosjekt som vi skal fordele
overskuddet på. I fjor fikk vi 100.000 å dele på misjon, den
vil vi øke i år. Derfor vil vi be om en gave fra menighetene.
Mange av dere har bidratt sterkt i flere år,
og vi er utrolig takknemlig!
Nå håper vi dere vil gi en gave til Sommerstevnet 2019?
Kan dere bidra med 10.000, 5.000, 2.000?
Gi oss gjerne tilbakemelding på hvor mye dere kan bidra
med, slik at vi raskt kan få oversikt.

SAMMEN SOM EN STOR FAMILIE
Gaven kan gis til konto: 8220.02.84247
Gi gjerne respons til post@sommerstevnet.no

LITT MER INFO...
Om du ikke er lei av å lese så vil vi gi dere litt
mer info om hva som skal skje, hva vi trenger
praktisk hjelp til osv. Som dere kan dele med
deres menighet...
Årets stevne starter med en stor medarbeider, forkynner og
misjons kick off, tirsdag 9. Juli kl 18:00. Det vil bli informasjon,
god mat og fokus på fellesskapet. På denne samlingen er alle
som skal bidra på stevnet velkommen!

SAMMEN I TJENESTEN
De som kan tenke seg å bidra på årets stevne, kan finne mye
info på www.sommerstevnet.no.

Vi trenger mange som kan bidra et par timer en dag eller kveld,
og noen som kan ha litt mer sentrale oppgaver hver dag.
Vi tilbyr også ungdom i alderen 15-25 år å være med på
«superteam», da er de medarbeidere på formiddagen på
barnassommerstevne og deltar på sommu. Da kan de bo i
Sommu campen(må ha med eget telt), delta på sommu og spise
på solstrand for kun 500,-.

BEDRE SAMMEN

Vennlig hilsen årets hovedkomite
v/ Svein-Kåre Dahl

