
 

 

 

  

 

   

De tio jungfrurna 
 och de tre änglarnas budskap 
 med Maurice Berry 

  
Kontakt och information om 

anmälan 
Stenshult 1 

511 95 Öxabäck 
tel. +46 (0)320-56144 / (0)707-782257 

e-post: stenshult@gmail.com 
www.stenshult.org 

 
 
 

 

Sommarens bibelseminarium på 
Stenshult Hälso- & Missionscenter 

22–28 juli, 2019 

 
Kommande seminarium 

Höstens Bibelseminarium 18–20 oktober  
med Hal Mayer 

 



 

 

Maurice Berry från USA har tagit en 
Bachelor’s examen i ”Pastoral Evangelism” på 
Hartland College. Han har jobbat som 
litteraturevangelist i sju år, och efter detta ledde 
Gud honom till att bli Associate Publishing 
Director för ”South Atlantic Conference” i 
USA, där han tjänade flera år. Efter en tid så 
öppnade Gud dörren för honom att starta sin 
egen ministry, under tiden han arbetade som 

pastor i Miami, Florida. Dessutom så åker han runtom i världen och 
förkunnar de tre änglarnas budskap. 
Vi önskar att skapa och upprätthålla en atmosfär i vilken varje deltagare 
kommer att kunna glädja sig över Guds närvaro genom den Helige Ande 
och växa andligt, medan var och en av oss personligen förbereder sig för 
jordens sista händelser. Vi ber om att varje deltagare skall komma med ett 
villigt hjärta—villig att ge välsignelse och ta emot välsignelse. Eftersom det 
är en helig tid, ber vi också om att var och en iakttar vikten av sitt 
uppförande, sin klädstil, sin kost, sin underhållning och andra saker som tas 
med till seminariet. 
Ankomst och registrering börjar kl. 15.00 på måndag. Ett schema över 
veckans händelser ges ut vid registrering. Första mötet börjar måndag kl. 
19.00. 

Möten för barn och ungdomar kommer också att hållas under veckan. 

Logi (per person och per dygn): 

 

Matpriser 

Ungdomserbjudande (13–22 år):  
900:- per person för hela seminariet inklusive kost och logi på campingen 
(Ta med eget tält eller husvagn. El-kostnad är 20:- per dag för tält eller 
husvagn).  

Önskemål om måltider och logi 
Var snäll och markera vilka måltider och vilken logi som önskas och antal 
personer.  
 

 
Tält Säng Husvagn 

måndag 22 juli 2019 
   

tisdag 23 juli 2019 
   

onsdag 24 juli 2019 
   

torsdag 25 juli 2019 
   

fredag 26 juli 2019 
   

Sabbat 27 juli 2019 
   

Totalt    

 

Säng inomhus: 100 kr 
Tält: 50 kr 

Husvagn eller bil: 50 kr + 20 kr/dygn för husvagn 
Sängkläder: 40 kr per uppsättning 

Barn 0–10 år: Gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frukost: 45 kr 
Lunch: 50 kr 

Kvällsmat: 35 kr 
 

Barn 0–2 år: Gratis 
Barn 3–12 år: Halva priset 

 

 
Frukost Lunch Kvällsmat 

07.00 13.00 18.00 

måndag 22 jul 2019 
   

tisdag 23 juli 2019 
   

onsdag 24 juli 2019 
   

torsdag 25 juli 2019 
   

fredag 26 juli 2019 
   

Sabbat 27 juli 2019 
   

söndag 28 juli 2019 
   

Totalt    

 


