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Kommande seminarium
Sommarens Bibelseminarium
juli 24-30, 2023
Mer information kommer senare!

Vårens Bibelseminarium på
Stenshult Hälso & Missionscenter

2123 april, 2023

"Vi är nästan hemma"

med Jonathan Bennett

Jonathan
Bennett,
bor
och
arbetar
i
Storbritannien. År 1994, vid 16 års ålder, stiftade
han sin tjänst Advent Books med mål att erbjuda
varje hem i Storbritannien en gratis kopia av
boken The Great Controversy (Den stora striden).
Gud har i hög grad utvidgat hans uppgift så att
han når miljoner hem och sänder ut tusentals
böcker och bibelstudier. Från den anspråkslösa
starten fram till nu har hela Storbrittanien nåtts och mer än 40.000
kopior av The Great Controversy har efterfrågats. Jonathans önskan
är att uppmuntra vanliga människor att engagera sig i arbetet. Hans
budskap är inspirerande och uppskattat, när han reser till olika länder
för att dela med sig av vad Gud gör för hans tjänst. Hans budskap för
detta seminarium är: "Vi är nästan hemma."

Schema

Logi (per person och per dygn):
Inomhus: Säng: 100 kr
Campingen: Tält, husvagn eller bil: 50 kr
El på campingen: 20 kr
Barn 010 år: Gratis
Sängkläder: 40 kr per person för hela helgen

Matpriser
Frukost: 45 kr
Lunch: 50 kr
Kvällsmat: 35 kr

Barn 02 år: Gratis
Barn 312 år: Halva priset

Fredag

19.00—Jonathan Bennett

Önskemål om måltider och logi

18.00—Kvällsmat

20.34—Solnedgång

19.00—Jonathan Bennett

Söndag

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

20.31—Solnedgång

06.15—Morgonbön

Sabbat

07.00—Frukost

fredag

06.15—Morgonbön

09.00—Jonathan Bennett

Sabbat

07.00—Frukost

10.30—Reflektion och sista ord

söndag

09.00—Stenshults missionsrapport

11.15—Städning

10.15—Jay

11.15—Butiken öppen

11.30—Jonathan Bennett

13.00—Lunch

13.00—Lunch
14.45—Promenad för vuxna och barn
15.30—Vittnesbördsmöte
18.00—Kvällsmat

fredag
Sabbat
söndag

Frukost
07:00

Lunch
13:00

Kvällsmat
18.00

Tält

Säng

Husvagn

