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Konferens Nära Jesus i Umeå 24-26/8 2018
På djupt vatten (Luk 5:3-7) – en helg om lärjungaskap, i Tegs kyrka.
Denna helg inspireras vi att följa Jesus på olika sätt: 
På djupt vatten bildlikt talat, när svårigheter möter – både andligt och praktiskt.
På djupt vatten i form av okända vatten där vi inte bottnar utan måste bli beroende av Jesus.
På djupt vatten som i andra vatten, att våga göra något utanför det invanda. 
På djupt vatten som i där vi förut fiskat men slutat (för att vi provat och inte fick något).

BARNENS KONFERENS
Barnens konferens riktar sig till barn 
4-11år. Ingen föranmälan behövs. Fre-
dagens mässa är för alla åldrar, så ingen 
barnsamling då.

LÖRDAG 
9.00-11.30 Barnaktiviteter (lunch 
med sina föräldrar). 
13.00-16.00 Barnaktiviteter i Tegskyr-
kans källarvåning.

FREDAG
19.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Jesus 
är källan. Mässa. Kerstin Oderhem, 
Senitha Olsson, Sara Sandström och 
kören Prisma från Yttersjö, Ida och Oscar 
Richardsson. 
21.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Kända 
vatten, nya vindar. Kyrkoherde David 
Cooke, HT Barnes, Johan Lundgren, 
Gospelkören Bless is More med Emma 
Örnberg och Gustaf Lundell. Tolkning till 
svenska.

LÖRDAG
9.30-10.10 Seminarium. K. Oderhem.
10.30-11.30, 13.00-14.00/13.00-15.00  
och 14.30-15.30 Parallella samlingar/(se 
nästa sida).
16.00-18.00 Salt Västerbottens årsmöte 
(se nästa sida).
18.30 OBS tiden! Gudstjänst. På djupt 
vatten – Kasta ut på andra sidan! Kyrko-
herde David Cooke, HT Barnes, London, 
Torbjörn Arvidsson, psalmer och musik 
med Vasakyrkan Big Band under ledning 
av Oscar Fridolfsson.
21.00 Gudstjänst. På djupt vatten – Lätta 
ankar! (eller Kasta loss!). Martin 
Alexandersson, Hasse Liljemark, böne-
vandring med personlig förbön.

SÖNDAG
10.00-10.40 Bibelsamtal (i församlings-
salen). Kristina Eriksson. Fika.  
10.00 Körövning med Tillsammanskören. 
Alla åldrar (barn och vuxna) är välkomna. 
Övning av tre enkla sånger som sedan 
sjungs i gudstjänsten. Marta Bäckman och 
Teresa Bergner. Fika. (Förhoppningsvis 
kan vi lägga upp ljudfiler/länkar med 
sångerna på www.efsvasterbotten.se att 
lyssna till i förväg om man önskar det.)  
11.00 Skattengudstjänst. På djupt vatten 
– Lugn och ro vidare… Kerstin Oderhem, 
Mirjam Bergner, Tillsammanskören med 
Marta Bäckman, Teresa Bergner och musi-
ker. Sändning.

Program
För undomar och vuxna.

SÖNDAG (ingen egen barnsamling)
10.00 Möjlighet att sjunga i Tillsam-
manskören, se ordinarie program. 
11.00 Skattengudstjänst. Kontaktperson, 
Lilly Martinsson Olofsson, 070-2668585.

TWEENS 10-15 ÅR
LÖRDAGEN utflykt till Bölesholmarna 
(cirka 1,5 km från Tegskyrkan). Egna ak-
tiviteter och lunch tillsammans utomhus. 
Samling utanför Tegskyrkan 9.30, tillbaka 

till kl 15 i god tid före Salts årsmöte 
med pizzabuffé. Ta gärna med cykel, 
men det går också bra utan.

Anmäl dig gärna före 24/8 till Emil 
Djärf 076-802 15 53. Meddela speci-
alkost. Behöver du fundera lite till går 
det bra att dyka upp direkt på lördag-
morgon. Kläder efter väder. Vi ser fram 
emot en härlig utedag tillsammans!

Ledare: Emil och Matilda Djärf m.fl.

Arrangörer: EFS Västerbotten, Salt Västerbotten och Sensus.
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