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

2430 juli, 2023

"Att kunna bestå på 
Den Stora Dagen"

med Elvis Placer

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


Lunch
13:00

SängTält Husvagn
måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

Sabbat

Total

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

Sabbat

söndag

Totalt

Frukost
07:00

Elvis Placer kommer ifrån Australien. Han är redaktör för "The 
Remnant Herald" sedan september 2010 och engagerad i 
Remnant Ministries sedan december 2009. Han har varit talare i  
tio länder. Hans föräldrar konverterade till 
sjundedagsadventismen 1978, när Elvis var barn. Han har länge 
varit en anhängare av det självförsörjande arbetet i Australien 
genom personliga kontakter med Colin och Russell Standish och 
andra Ordets predikanter i södra Stilla havet. Elvis har ett stort 
intresse för biblisk, protestantisk och adventistisk historia. Han 
förknippar tidigare historisk utveckling med aktuella händelser i 
ljuset av Bibelns profetior. Elvis tror fast på att vi alla behöver en 
djupare erfarenhet av rättfärdighet genom tro. 

Några av titlarna för mötena under vecka är: "Att strida för tron," 
"Vakande evangelium eller slarvig teologi," och "Andlig krigsföring i den stora 
striden -- Både i världen och i kyrkan."

Notera: Vi planerar gatuevangelisation i Borås på torsdagen (eller eventuellt 
onsdagen). Vi föreslår att alla försöker ha samma klädstil så att vi ser mer 
enhetliga ut när vi är ute och möter människor. Detta innebär för kvinnor: vit 
blus och mörk klänning/kjol. Män: vit skjorta och mörka byxor. Tänk också på 
regnkläder.

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 (resterande 
kvällar börjar 18.30). Möten för barn och ungdomar kommer också att hållas under 

Ungdomserbjudande (13–22 år)
900:- per person för hela seminariet inklusive kost och logi på campingen (Ta med 
eget tält, husvagn eller bil. Plus ev. elkostnad, se nedan).

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

Campingen: Tält, husvagn eller bil:
El på campingen:

Barn 010 år:

100 kr
50 kr
30 kr
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).

Frukost:
Lunch:

60 kr
60 kr

Matpriser
Barn 02 år:

Barn 312 år:
Gratis
Halva priset

Sängkläder: 40 kr per person för hela veckan


