
Kontakt och information om anmälan Sommarens Bibelseminarium på 
Stenshult Hälso- & Missionscenter

26 juli - 1 augusti, 2021

"Förberedelser för krisen"
med Michael Avaylon

Stenshult 1
511 95 Öxabäck

tel. +46 (0)320-56144 / (0)707-78 22 57
e-post: stenshult@gmail.com

www.stenshult.org

Höstens Bibelseminarium
Mer information kommer senare!

Kommande seminarium

www.stenshult.org


SängTält Husvagn

måndag 26 juli

tisdag 27 juli

onsdag 28 juli

torsdag 29 juli

fredag 30 juli

Sabbat 31 juli

Total

Kvällsmat
18.00

Lunch
13:00

måndag 26 juli

tisdag 27 juli

onsdag 28 juli

torsdag 29 juli

fredag 30 juli

Sabbat 31 juli

söndag 1 aug

Frukost
07:00

Total

Michael Avaylon är en ordinerad 
lekmannapastor sedan 1998. Han är talare 
och direktör för "Michael Avaylon", en ministry 
ägnat åt till att ge de tre änglarnas budskap 
genom att använda det skrivna ordet, media, 
musik, och utåtriktad evangelisation, för att 
varna världen att vi är på tröskeln till slutet. 
Michaels TV-program visas på Hope Channel 
Asia och Gospel Ministries International. 
Michael och hans fru Jenny, en legitimerad 
sjuksköterska, har varit gifta över 30 år, och 
har två vuxna barn. Hans presentationer 

kommer att hjälpa oss att förstå vad vi kan göra för att förbereda oss för den 
kommande krisen. Tyvärr på grund av rådande omständigheter så kan inte Michael 
vara med oss på plats men han har förberett budskap för oss som vi kommer att ta 
del av tillsammans ändå här på Stenshult.

Notera: Vi kommer att försöka göra lite evangelisation i Borås på torsdagen, 
så vi tänkte föreslå att vi alla försöker ha samma klädstil så att vi kan se mer 
enhetliga ut när vi är ute och försöker möta människor. Detta innebär för 
kvinnor: vit blus och mörk klänning/kjol. Män: vit skjorta och mörka byxor.

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.

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 dygn för tält eller husvagn). 

Logi (per person och per dygn):
Säng inomhus:

Tält:
Husvagn eller bil:

Sängkläder:
Barn 0-10 år:

100 kr
50 kr
50 kr + 20 kr/dygn för husvagn
40 kr per uppsättning
Gratis

Önskemål om måltider och logi
Var snäll och skicka in era önskemål till stenshult@gmail.com eller posta till vår 
postadress (se baksidan för adress).

Matpriser
Frukost:

Lunch:
Kvällsmat:

45 kr
50 kr
35 kr

Barn 0-2 år:
Barn 3-12 år:

Gratis
Halva priset


