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Om att ärva, förvalta och överlämna 

vår kristna tro 

 

Hjortsberga 22-24 juni 

  



Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte  
– ett läger för alla åldrar  

 

2017 firades reformationsjubiléet världen över. I kölvattnet av dess firande kan man fråga sig; 
är reformationens landvinningar överspelade eller är de fortfarande aktuella? Den artikel med 
vilken kyrkan står och faller är rättfärdiggörelsen genom tron. Judas uppmanar oss i sitt brev 
att fortsätta kampen ”för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Jud 3) Har 
fädernas tro någon betydelse för oss idag? Hur förvaltar vi den för vår tid och kommande 
generationer? Hur kan den uppmuntra oss till uthållighet i de yttersta tiderna?  

Dessa frågors angelägenhet gör att Kyrkliga Förbundet också i år vill erbjuda ett 
midsommarläger som är uppbyggligt för hela människan i alla åldrar. Vi håller barn-, ungdoms- 
och vuxensamlingar med undervisning, gudstjänster, lek, bad och midsommarfirande. De 
senaste åren har Hjortsbergagården utanför Alvesta varit lägergård.    
 
Lägret ger möjlighet för barn och vuxna att träffa likasinnade kristna i alla åldrar och undervisas 
i den kristna trons själavårdande sanningar. Som tidigare år kommer det vara särskilt program 
för barnen parallellt med föredragen. 
 

På detta sätt vill vi både förmedla den tro vi ärvt från våra fäder och fördjupa relationer bröder 
och systrar i Kristus emellan. 

 
 

Varmt välkommen 
till gemenskap kring  

Guds ord! 

  

Nytt för i år! 
Bibelskola för tonåringar. 
Midsommarafton: 
16.30 Varför bibelskola för tonåringar? 
19.00 Se ditt värde – Om Fadern 
21.30 Fredagsmys 
Midsommardagen: 
15.00 Se din frälsning – Om Sonen 
16.15 Se din väg – Om Anden 
20.00 Fotbolls-VM 
 
För vem? 13-19-åringar 
Ledare? I samarbete med 
Församlingsfakulteten, Göteborg leder 
Jakob Appell, kaplan på FFG samlingarna. 



 Midsommarafton      22 juni 

Från 11.00 Incheckning  
12.00 Inledning 
  ”Trons arv”    - Fredrik Sidenvall 

Lägerinformation  
13.00  Middag  
14.15 Förberedelse av midsommarfirande 
15.00 Midsommarfirande med presentation  
16.30  ”Trons gemenskap I”   - Håkan Sunnliden 

Barnsamling 1 + Tonårssamling 
17.30 Kvällsmat 
19.00  ”Trons gemenskap II”   - Håkan Sunnliden 

Barnsamling 2 + Tonårssamling 
19.45  Sångstund 
20.30 Kvällsfika (körövning) 
21.30  Tonårssamling 
 

  Midsommardagen      23 juni  
 

08.00  Morgonbön 
08.15  Frukost 
10.00  Familjegudstjänst Hjortsberga kyrka  - Bengt Ådahl 
11.30  Middag 
13.00  Brännboll/Tipspromenad/Bibelstudium/Körövning 
15.00  ”Trons oföränderlighet”   - Bengt Ådahl 

Barnsamling 3 + Tonårssamling 
ca 16.15 Panelsamtal om tron vi ärvde, förvaltar och överlämnar 

Barnsamling 4 + Tonårssamling 
17.00  Kvällsmat   
18.30  Gruppsamtal om trons då, nu och sen 

Barnsamling 5 
20.00  Kvällsfika med Fotbolls-VM: Sverige-Tyskland 
 

  Den helige Johannes Döparens dag    24 juni  
 
08.00  Morgonbön 
08.15 Frukost 
10.00  Högmässa med söndagsskola Hjortsberga kyrka  - Fredrik Sidenvall/Håkan Sunnliden 
12.00 Middag  
13.30 ”Trons överlämnande”   - Fredrik Sidenvall 

Barnsamling 6 
Ca 14.30 Gemensam avslutning  

  



 

Trons arv och överlämnande -  Fredrik Sidenvall 

Fredrik Sidenvall är präst och rektor vid LM Engströms gymnasium i Göteborg. 

Trons gemenskap  - Håkan Sunnliden 

Håkan Sunnliden är präst och bosatt i Värnamo. 

Trons oföränderlighet  - Bengt Ådahl 

Bengt Ådahl är präst och boende utanför Halmstad. 

Barnundervisning  

Huvudansvariga för barnundervisningen i år är makarna Elin och Mattias Lindström, Örkelljunga samt 

makarna Rhoda och Samuel Petersson, Örkelljunga. 

Pris 
 

Helpension (mat och boende), dock ej sängkläder, som medtages) 

Vuxen: 1100 kr 

Ungdom 13-18 år samt studerande: 500 kr 

Barn 4-12 år: 400 kr 

Maxpris för familj: 3200 kr 

Pris avser del i flerbäddsrum. Enkelrum erbjuds i mån av plats. Observera att sängkläder medtages. 

 

Dagbiljett (mat och samlingar för en dag (ej frukost, söndag halva priset)) 

 

Vuxen: 200 kr 

Ungdom 13-18 år samt studerande: 150 kr 

Barn 4-12: 80 kr 

 

För deltagande endast i gudstjänster/samlingar behövs ingen anmälan. 

 

Anmälan 
Anmälan sker senast den 3 juni via Kyrkliga Förbundets hemsida www.kyrkligaforbundet.se. I undantagsfall per 

telefon till Hanna och Olof Svensson, 0707473726. 

 

Vid anmälan per telefon, vänligen ha följande uppgifter redo innan ni ringer: 

- Namn på alla anmälda samt barns födelsedatum (år, månad).  

- Adress- och telefonuppgifter 

- Önskat boende eller önskade måltider 

a. Hela lägret /boende fredag-lördag /lördag-söndag 

b. Boende på gården eller vandrarhem (ca 10 min bort) 

c. Ev. specialkost 

 

Vägbeskrivning finns på www.hjortsbergagarden.se. Vid behov ordnas hämtning vid Alvesta station. 

http://www.kyrkligaforbundet.se/

