ELM Syds sommarmöte 15–17 juli 2022
på Missionsgården Strandhem
Tema: Sök det rätta
#sommarmöte2022

Program
Fredag den 15 juli
18.30–20.30 Missionsbefallningen i Sverige och världen
Välkommen till en kväll om missionen i Sverige och utomlands. Det
blir predikan av Stefan Ekström.
Våra volontärer berättar och vi får gäster från Främre Asien.
Det blir även om mission i Sverige och så firar vi att barntidningen
Droppen fyller 70 år.
Samlingen är på Strandhems missionsgård.

Söndag den 17 juli
Mötesledare: Håkan Arvidsson

Lördag den 16 juli
Mötesledare: Malin Henningsson
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Bön och lovsång
Välkomsthälsning Jörgen Nilsson och sång av arrangörskör
Sund Gudsbild, Daniel Lyckander
Instrumental musik av Leif Thorsén
Meddelanden
Uppehåll
13.15–15.00 Barnsamling,
13.30–15.00 Ungdomssamling Talare Carl Svedberg
Sund efterföljelse, Bo Svensson
Sång av Helena Carlsson
ELM – information, förbön och sång. Kollekt
Uppehåll
Sång av Prim syd
Sund självbild, Mattias Engström
Konsert- och lovsångskväll på sommarmötesplatsen med
kören Exalt
tillfälle till personlig förbön, kollekt ELMus

9.30
10.00

13.30
14.20
15.00
15.20
16.10

Bön och lovsång
Högmässa med nattvard på sommarmötesplatsen: Apostladagen
Sänd mig, Daniel Borg
Präst och liturg: Ola Johansson
Sång av Hanna, Mattias, Kristina, Karna och Helena
Kollekt, tillfälle till personlig förbön
Meddelanden
Uppehåll
13.15–15.00 Barnsamling
Samtal på temat Sund tro under ledning av Benedikte Nilsson tillsammans med Daniel Borg, Mattias Engström och
Daniel Lyckander.
ELM Syd och ELU – information, förbön och sång.
Kollekt
Barnens stund
Uppehåll
Sunt hopp, Stig Hasselgård
Sång av Prim väst
Avslutning Christer Unosson

Oavsett om du är på plats eller följer
sommarmötet hemifrån kan du ge
kollekt via Swish, 123-105 30 99.

Mötesplatsen

Möjlighet till övernattning

Mötesplatsen är belägen på Missionsgården Strandhem i Örkelljunga, Smålandsvägen 48. Man kan även följa sommarmötet via
webben på www.elmsyd.se, Sveriges Kristna radio (Kristianstad närradio) på 91,6 MHz eller Örkelljunga närradio på 94,1 MHz.

Det finns ett antal rum att hyra för övernattning på Strandhem.
Bokning sker direkt till gården på telefon 0435-500 77 eller
info@strandhem.nu.

Telefon till sommarmötesplatsen: 0706–996 286

Barnens sommarmöte
För barn mellan ca 5 och 12 år ordnas ”Barnens sommarmöte”.
Lördag och söndag kl. 13.15–15.00 erbjuds barnsamlingar som inleds
med en storsamling i gympasalen och därefter i mindre grupper
både utom- och inomhus med lek och sång.

Kiosk och mat
På mötesplatsen kommer det att finnas försäljning av godis, glass,
dricka, korv och hamburgare både lördag och söndag under lunchtid
samt efter mötet på lördagen. Därtill finns det möjlighet att beställa
lunch på Strandhem via telefon 0435-500 77 eller info@strandhem.nu.
Ta gärna med egen matsäck och fika så att du säkert blir mätt och nöjd.

Parkering
Parkering finns på Solängskolan, Västra Spång 357, samt på en åker
bortanför skolan. Följ skyltar vid infarten från väg 24. Parkering för
rörelsehindrade kommer att finnas alldeles nära mötesplatsen vid
Missionsgården.
ELM Syds Sommarmöte planeras och arrangeras helt ideellt. Ändå
uppstår kostnader för barnsamlingar, talare, ljud, lokaler, toaletter
med mera. För att täcka dessa kostnader har vi en parkeringsavgift på 50 kr per bil och dag. Vi är tacksamma om du på detta sätt
vill bidra till att finansiera kostnaderna för mötet. Du som besöker
sommarmötet för första gången bjuder vi gärna på denna avgift. Det
är önskvärt att parkeringen betalas via Swish, 123-105 30 99. Vid kontantbetalning hänvisas till mötesbyrån.

