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konferensbyrån
Onsdag | 15.00-21.00
Torsdag-lördag | 8.30-21.00

mat & fika
Quality serverar fika, lunch och middag på arenan. Matkuponger 
köps på plats av dem, ingen föranmälan behövs. Kaffe och godis 
finns att köpa i arenans kiosk.

Parkering
Vi visar hänsyn till de boende i området och parkerar ingen
annanstans än på arenans egna parkeringar.

reservering av stolar
Det finns gott om stolar och vi önskar att stolar inte reserveras ge-
nom att lämna saker mellan passen. Vi hjälps åt att hålla lokalen 
fräsch, så ta gärna hand om skräp du ser.

Bönetältet
Välkommen till Bönetältet, en plats för vila i Guds närvaro och 
personlig profetisk betjäning. I Drömträdgården erbjuder vi dröm-
tydning av team. Det kommer också finnas material och utrymme 
utanför tältet för skapande och kreativitet.

SJUKVÅRD
Konferensbyrån har ett första hjälpen-kit. Vid akuta fall ring 112.

Onsdag-lördag kväll
18.30 Kvällsmöte
Barnen är med i början av kvällsmötena i arenan. Efter lovsång-
en går barnen gemensamt bort till barnkonferensens lokaler. Där 
pågår barnmötet fram till cirka 20.15. Några barnledare finns på 
plats,  men ansvarig vuxen hämtar själv barnen när mötet är slut.

torsdag, fredag & lördag förmiddag
08.30-8.55 Incheckning
09.00 Barnens gudstjänst | lovsång | teater | undervisning | bön
10.30 Korv- & fruktfika
11.00 Aktiviteter & workshops | pyssel | fotboll | Guds röst | 
12.45-12.55 Utcheckning – ansvarig vuxen hämtar barnen

SÖNDAG
Barnen är med på gudstjänsten i arenan och man ansvarar själv 
för sina barn.

barn under 6 år?
Om man vill kan man vara med på barnens gudstjänster, då till-
sammans med en vuxen. En hörna med lite leksaker finns i are-
nans foajé.                       
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LOKAL
Gymnasiehallen (bakom arenan)

LOKAL
Quality Hotel

onsdag
16.00-17.00 Incheckning i Quality Hotels konferensdel
17.00 Storsamling på Quality Hotel, sedan går vi tillsammans 
till arenan och sitter ihop på mötet
18.30 Kvällsmöte i arenan
22.00 Nattmöte på Quality Hotel

Torsdag - Lördag
08.00 Frukost
9.15 Lovsång | spex | workshops och smågrupper
12.30-13.30 Lunch på arenan
14.00 Aktivitet/lek
15.30 Frivillig aktivitet/seminarier i arenan (lördag: outreach)
17.00-18.00 Middag på arenan
18.30 Kvällsmöte i arenan
22.00 Nattmöte på Quality Hotel

Söndag
08.00 Frukost
10:00 Avslutningsgudstjänst i arenan

FÖRSAMLINGEN
VÄRLDENS LJUS

NEW WINES SOMMARKONFERENS


