Praktisk
information
Kursen kostar 1000 kr för alla tre tillfällena. Då
ingår mat och fika. Betalning sker före kursstart
men inte förrän anmälan bekräftats
Vi är i Lysekils kyrka men vissa måltider serveras på
Arken

Att be
strategiskt
fördjupningskurs om
bön, profetia och
strategi

Vi kan ta emot drygt 80 deltagare där mat ingår.
När den gränsen är nådd finns möjlighet att delta i
kursen till reducerat pris men utan mat.
Helgkurserna börjar 19.00 på fredagen och avslutas
15.00 på söndagen. Halvveckan börjar 18.30 på
onsdagen och avslutas i samband med söndagens
mässa 11.00
Vi kan erbjuda 16 sovplatser i Lyse församlingshem
ca 9 km utanför stan. De tar snabbt slut men vi
fördelar dem i början av september. Det är inte
först till kvarn som gäller utan hur vi kan förlägga
på smartast sätt. Kostnad för sängplats 300 kr för
helg, 500 kr för halvvecka
Bekräftelse av anmälningar kommer att ske med
början i september. Anmälan är öppen och görs på
lysekilskyrka.konferens@gmail.com
Du kan också mejla ev. frågor till samma adress
men slutet av juli-augusti är semesterperiod för de
ansvariga så ha tålamod.
Vid anmälan uppge namn, adress, mobilnummer
samt mejl. Glöm inte heller meddela om du har
behov av specialkost. Meddela också om du vill ha
möjlighet att sova i Lyse församlingshem (besked
om plats kommer första veckan i september)

Lysekil 2019
2020
11-13 oktober
29 januari–2 februari
17-19

april

1 september
går vi in i ett
år av bön –
Sverige 365
New Wine tillsammans med ett flertal bön- och
missionsrörelser samarbetar i visionen om att täcka
landet med bön dygnet runt under ett år. Vi märker
att det under de senaste åren har betts mer än på
länge. Vi börjar förstå att bönen är starkt förknippad
med mission på hemmaplan och om väckelse och vi
tror att Gud har en fantastisk plan för vårt land. Vår
del är att vila i detta och gå in i något som Han har
förberett genom att be.
Vi i Lysekils församling vill vara en del av detta år av
bön & lyssnande och det kommer att prägla oss b.la
med 24-7 böneveckor men också andra
bönesamlingar. Tillsammans med New Wine vill vi
också utrusta för och utforska mer av bönens
betydelse. Därför inbjuder vi till en kurs över två
helger och en halv vecka i Att be strategiskt
Vi ser kursen som en helhet så man kan inte välja att
delta delvis, detta både för gruppens och den
enskildes skull. Vi gör inga undantag.
Kvällsmötena är inte heller öppna möten utan en del i
kursen.
Ämnen som berörs är; Bön som öppnar, Auktoritet &
mandat, Att speja i bön, Guds ordningar, Bana väg i
bön, Andlig kamp mm
Arbetslaget i Lysekils församling tillsammans med
Malin Zachariassen, Malmö och en vän i New
Winefamiljen, härbärgerar kursen.
Den kommer att präglas av tillbedjan,
fördjupande undervisning, delande i
grupper, tid för reflektion, bön och
betjäning samt att söka och vara i ett
profetiskt skeende.
Hans Wolfbrandt, kyrkoherde Lysekil och
nationell ledare för New Wine och
Karin Malmström, verksamhetsledare
Lysekil och ansvarig för bön i New Wine
undervisar

Varje delkurs har också en eller flera gästtalare och vi
är tacksamma och glada över att välkomna
i oktober:
Mattias Martinsson, pastor & musiker
i januari:
Mike Boije, Sverigeledare 24-7 rörelsen och
John Derneborg, New Wine och Pingstkyrkan
Vänersborg
i april:
John E. Thomas; Streams Ministries USA
John som vi lärt känna vid New Wines
sommarkonferenser 2018 0ch 2019 kommer att hålla i
den mesta undervisningen den sista helgen
Fler talare kan tillkomma fram till kursstart

Dagsprogram:
9.00 Tillbedjan & lovsång
ca 10-11.15 Undervisning pass 1
Fika
11.45-13.00 Undervisning pass 2
Lunch på Arken
15-17.00 Delande, kortare undervisning, gruppsamtal
17.30 Kvällsmat i kyrkan
18.30 Kvällsmöte
Helgerna i oktober och april predikar våra gästtalare i
mässan 11.00 samt har ett eftermiddagsseminarium
som avslutas 15.00
Den halva veckan i januari-februari avslutas med
mässan 11.00
Till sist. Vi tar utgångspunkt i vad Jesus säger:
”Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även
jag” Joh. 5:17

Varmt välkommen med!
Karin Malmström & Hans Wolfbrandt

