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SNAPPHANENATTA
Ett tjugotal ledare sökte sig till Alvesta för att ta sig an
utmaningarna i årets Snapphanenatta. Redan vid
järnvägsstationen började klurandet i form av ett chiffer som
sedan ledde oss på tåget ut i skogen. Väl där väntade
ytterligare chiffer som via ledtrådar och nålstick i karta gav
oss vidare instruktioner. Vandringen i den varma månljusa
skogen var skön men avbröts plötsligt av en smått hysterisk
person som ledde oss till en bilolycka med ett flertal skadade.
En nyttig övning, för det var ju bara figuranter, som vi
tillsammans utvärderade efteråt. Efter ännu några kontroller
nådde vi kyrkan där smakfulla grillspett och andakt avslutade
den sena kvällen. Nöjda och lite trötta styrde vi hemåt på
lördagen med ännu en kula i den lilla Snapphanepåsen.

19+ HELJARÖDSGÅRDEN
Hur går tro och vetenskap ihop?
Kan jag tro på det bibeln säger idag?
Skapelseberättelse vs. Evulotuionsteori
Är vetenskap tro eller fakta?

BARNLEDARDAG
I samarbete med SaltSyd bjuder vi in till en
dag som handlar om att vara ledare för barn.
Huvudtalare för dagen är Marina Andersson
som kommer ifrån Pingst Ung. Marina har
stor erfarenhet när det kommer till att jobba
med barn i församling och dess ledare.

Sista anmälningsdag 9 oktober.
Att lämna tonårstiden och gå in i vuxenlivet kan vara en
stor omställning. Ett inrutat liv med arbete och flera
måsten gör att det känns svårt att hitta en plats där jag
kan vara mitt bästa jag.
I kyrkan har jag vuxit ur ungdoms-gruppen och det enda
som finns för mig är ledar-uppdrag.
Xcel är Equmenia Syds speciella plats för dig som är 19+.
En möjlighet att träffa andra unga vuxna och äta gott,
skratta ihop, samtala om tron och se lite mer av vad Gud
tänker med ditt liv. Helt enkelt därför att Gud vill det
bästa för dig,

Priset för dagen är 100 kr. Frukostbulle,
lunch och fika ingår.
Anmäl dig på www.saltsydsverige.nu senast
den 16 oktober!
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