VÄLKOMMEN MED...

SYSTRAR

på en helg fylld med gemenskap, givande undervisning, fokus på Gud, god
mat och lovsång. Att vara kvinna är inte alltid lätt och därför tror vi det är viktgt
att dela både glädjeämnen och det som känns jobbigt med varandra. Systrar
riktar sig till dig som är mellan 17 och 30 år.

- EN HELG FÖR UNGA KVINNOR
13–14.4.2019

Temat för årets Systrar-helg är Guds fadershjärta. Tillsammans med vår talare
Annett Häggblom kommer vi att fundera på vad det betyder att Gud är far till
oss, vilken bild vi har av den relationen och hur den relationen formas. Annett
är också med oss hela lördagen och tillgänglig för samtal och förbön. Om du
inte har möjlighet att delta i hela helgen, kan du vara med bara på lördag!

Evangeliska Centret, Vasa
Tema: Guds fadershjärta
Medverkande: Annett Häggblom,
Maria Forsblom m.fl.

PROGRAM

INFORMATION

Lördag 13.4
10.00 Inledning
10.30 Undervisningspass 1
Bön och lovsång
12.00 Lunch
13.00 Valbara aktiviteter
14.30 Kaffe och mellanmål
15.30 Undervisningspass 2
17.30 Middag
19.00 Kvällssamling: När två inte
blir tre, om barnlöshetens
sorg och adoptionens glädje
- Maria Forsblom
21.00 Kvällsté

Plats: Evangeliska Centret (EC),
Korsholmsesplanaden 2, Vasa

Söndag 14.4
10.00 Brunch

Priser och inkvartering:
På internat i tvåpersoners rum
(lakan och handduk ingår):
70 €, 60 € för studerande.
Massinkvartering (egen
sovsäck + kudde): 40 €.
Lördag + söndag utan inkvartering
(kvällsté och brunch ingår): 35 €
Endast lördag: 30 €
Anmälan senast fredag 5.4.2019
på www.slef.fi.
Vid frågor kontakta SLEF:s ungdomssekreterare Edny Fors (050
590 4229/edny.fors@slef.fi).

Annett Häggblom är frilansöversättare och själavårdsterapeut
till vardags. Lovprisning och tacksägelse är hennes sätt att umgås med Herren när hon dag för dag får förundras över Guds
överflödande godhet och nåd. Annett bor i Karleby med sin
man Håkan och de har fyra vuxna barn.
Arrangörer: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) och
Evangeliska Folkhögsskolan i Svenskfinland (Efo)

