
 
 

W E E K E N D   2 0 2 1 
LÖRDAG 18 september 
Tema 1: En OAS för generationer och nationer 
Alle man på däck!!  
Tänk att vi kan få samlas inför hösten och alla nya härliga äventyr med 
Brokyrkan.  
 
I vår nya visionsförklaring pratar vi om att vi vill vara en OAS och därför blir 
lördagen på lägret speciellt inriktad på Oas-tanken. En betoning på hur vi är 
och kan vara en Jesus-OAS i hela Boråsbygden. Mycket tid för gemenskap och 
att få njuta av att få vara del av en OAS. Kom med dina tankar och ditt bidrag 
till dagen - meddela gärna LG Wahl, 0766-107154, hur du tänker. 
 
Dagen börjar kl.10.00 på Sjöbonäs med en samling då vi sätter temat, och sen blir det 
ett mycket blandat program med temat OAS. 
OBS Knytis på lördag: Man tar med sig lunch och eftermiddagsfika till sitt sällskap 
och gärna till någon mer (grillmöjlighet finns), kvällsmat ordnar vi från lägrets sida. 
 
SÖNDAG 19 september 
Tema 2: TRO FÖR SKÖRD 
Johan Nilsson, från Habo, kommer att vara med oss under söndagen och tala på temat 
"Tro för skörd". Johan är en begåvad kommunikatör och ledare som bl.a. lett två 
församlingar i ett lyckat samgående med ett ökat antal människor. 
 
HÅLLTIDER  
Lördag 18/9 
10.00  START-samling ute på Sjöbonäs 
 
Söndag 19/9 
10.00   Församlingsmöte: Framåt tillsammans 
14.00   Tro för skörd - Johan Nilsson  
           (Hör av dig om du vill bli döpt!) 
17.00   Tro för skörd - Johan Nilsson 
19.00.  Gemensam städning 
20.00   Tack & hej! 
 

 

Betalning: Om du inte kan betala med Swish be någon att hjälpa dig.  
I andra hand kontakta Brokyrkan, Jacob Gebrael: 070-009 93 22.  
 
GDPR: Vi hanterar uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
OBS! Vi vill INTE att kostnaden ska hindra någon från deltagande.  
Om så skulle vara fallet, hör då av dig till Urban på 0705-88 45 88 så  
hittar vi en lösning. 
För oanmälda dagsbesök kan måltider fås i mån av tillgång.  
Betalning sker i så fall på plats. 
 

Prislista 2021 
Alternativ   Enskild Student Familj*. 
1)  Lördag     150 kr      75 kr   400 kr 
2   Lör+sön m. övernatt.    450 kr    250 kr 1200 kr 
3)  Söndag     250 kr   150 kr   700 kr 

* Två vuxna och egna barn. Barn under tre år gratis.  

Anmälningsinformation 

DATUM:  Lörd. 18/9 kl. 10.00 - Sönd. 19/9 kl. 20.00 
 
PLATS:  Sjöbo-Nääs, Pingstkyrkans sommargård vid Frisjön.  
 Om du behöver hjälp med skjuts dit, så hör av dig. 
 Vägbeskrivning kan du också få. 
 
BOENDE: Det finns ca 60 sängar fördelade i 2- och  4-bäddsrum. 

Begränsat utrymme för att ta med egen husvagn/tält. 
Det finns möjlighet för de yngre att sova på golv – 
många i samma rum.  

 
ANMÄLAN:   Endast via webb: www.brokyrkan.nu.  
 Senast 5 september för att med säkerhet få mat.  
 Platser fördelas i turordning.   
 Betalning sker via Swish. (När du anmäler dig.) 
 

Johan Nilsson 


