
FÖRSAMLINGSINFO	  
TONÅRSLÄGRET	  UNGTRO17	  PÅ	  GULLBRANNAGÅRDEN	  
	  
HEJ!	  
I	  augusti	  är	  det	  dags	  igen	  för	  vårt	  stora	  tonårsläger	  på	  Gullbrannagården.	  I	  år	  räknar	  vi	  med	  att	  samla	  
runt	  1000	  personer	  för	  en	  vecka	  med	  härlig	  gemenskap	  med	  Jesus	  och	  varandra.	  	  
	  
BESÖKSKVÄLL	  PÅ	  LÄGRET	  
Funderar	  du	  på	  vad	  som	  egentligen	  händer	  på	  lägret?	  Ta	  chansen	  att	  komma	  ner	  en	  kväll!	  Onsdagen	  
den	  9	  augusti	  kl	  18:00	  är	  du	  välkommen	  till	  Gullbrannagården!	  
Först	  blir	  det	  en	  träff	  med	  deltagare	  och	  representanter	  från	  SAU	  och	  därefter	  går	  vi	  tillsammans	  på	  
kvällsgudstjänst	  i	  Skeppet.	  Vi	  möts	  utanför	  receptionen	  kl	  18.00!	  
Anmälan	  till:	  andreas@ungtro.com	  
	  
MÖJLIGHET	  ATT	  HJÄLPA	  TILL	  I	  ”PRAKTISKA	  GRUPPEN”	  
Lägret	  har	  en	  fantastisk	  grupp	  människor	  som	  finns	  med	  för	  att	  hjälpa	  till	  med	  allt	  praktiskt,	  från	  
matservering	  till	  att	  sköta	  lokaler.	  	  
Här	  behövs	  fler	  frivilliga	  och	  vill	  du	  vara	  med	  i	  detta	  värdefulla	  arbete	  kan	  du	  anmäla	  ditt	  intresse	  till:	  
andreas@ungtro.com	  
	  
BÖN	  INFÖR	  OCH	  UNDER	  LÄGRET	  
Jesus	  är	  den	  självklara	  grunden	  för	  allt	  det	  vi	  gör.	  Att	  presentera	  Honom	  och	  att	  skapa	  en	  mötesplats	  
där	  tonåringar	  och	  ledare	  får	  lära	  känna	  honom	  mer	  är	  själva	  syftet	  med	  lägret.	  En	  förutsättning	  för	  
det	  tror	  vi	  är	  att	  lägret	  bärs	  i	  bön.	  Här	  finns	  en	  fantastisk	  möjlighet	  för	  dig	  att	  hjälpa	  till!	  
Under	  lägret	  kommer	  det	  att	  finnas	  en	  bönegrupp	  på	  plats	  som	  har	  bönen	  som	  sin	  främsta	  uppgift.	  
Vill	  du	  vara	  med	  där?	  Kontakta	  i	  så	  fall	  Daniel	  Eriksson:	  daniel.maartmann@gmail.com	  
	  
Men	  även	  du	  som	  inte	  är	  med	  på	  lägret	  får	  jättegärna	  vara	  med	  i	  det	  viktiga	  bönearbetet!	  Vi	  har	  som	  
mål	  att	  skapa	  en	  grupp	  som	  kan,	  där	  man	  just	  då	  befinner	  sig,	  vara	  med	  och	  be	  för	  lägret.	  Tanken	  är	  
att	  man	  får	  ett	  mail	  eller	  ett	  sms	  från	  lägret	  med	  aktuella	  böneämnen.	  På	  det	  sättet	  blir	  vi	  fler	  som	  bär	  
fram	  tonåringar	  och	  ledare	  inför	  Gud	  och	  vi	  sammanlänkar	  också	  människor	  över	  generationsgränser.	  
En	  fantastisk	  möjlighet!	  
Anmäl	  ditt	  intresse	  till:	  andreas@ungtro.com	  
	  
	  

FÖLJ	  MED	  I	  DET	  SOM	  HÄNDER	  PÅ	  LÄGRET	  VIA	  FACEBOOK!	  
www.facebook.com/gullbrannalagret	  

	  
VÄLKOMNA	  MED!	  

	  

	  


