Sverigebönen i Bohuslän inbjuder till Bönehelg med inriktning på bön för
ett område 24-25 november på Åh stiftsgård, Ljungskile
Varmt välkommen till en helg där vi samlas i bön, lovsång och undervisning med fokus på att be för
en ort, ett område och Hela Sverige. Vi ber att Herren ska tända och sända oss ut i aktiv bön som
ska förvandla Bohuslän, Västra Götaland och Sverige.

Preliminärt program:

Fredag den 24 november
17.00 Middag i matsalen och incheckning
18.00 Tidebön i kyrkan enligt Åhs program
18.20 Presentation av deltagare och
Sverigebönen- vad är på gång? Hans Lundaahl, styrelsen för Sverigebönen m fl
19.30 Lovsång som vapen i bönekampen – Jonas och Katarina Fridh, Göteborg
20.15 Lovsång och bön för Bohuslän, Dalsland, Västra Götaland, Göteborg
21.30 Kvällssmörgås

Lördag den 25 november
8.00 Tidebön i Kyrkan enligt Åhs program
8.00 Frukost i matsalen
9.00 Lovsång, bön och tillbedjan
9.30 Gemensam Åh-bön
10.00 Enhet som förutsättning för väckelse - Stig Walldin och Håkan Gniste
11.00 Bönepass för enhet bland Guds folk, i Sverige och lokalt (Fruktpaus under passet)
12.00 Tidebön därefter bön för Åh
13.00 Lunch i matsalen och fritid
15.00 Att förändra en ort genom bön- Lennart Fjell, pastor i Åmål och Bengtsfors
15.45 Lovsång och bön: vi söker Herren och lyssnar in ledning framåt.
16.30 Sammanfattning av tilltal, profetiska budskap och Sverigebönens vision
17.00 Middag i matsalen
18.30 Mässa med förbön Gudsriket: låt din vilja ske på jorden som i himmelen! Peter Artman,
Thomas Holmström m.fl

Anmälan mailas till a.p.artman@telia.com
Upplysningar: Eva Lindhusen Lindhé 070-3012759 (kvällar) eller Peter Artman 070-3586858
Sista anmälningsdag: Onsdag den 15 november, men anmäl dig så snart du kanplatserna är begränsade men kan utökas om det tidigt framgår att många vill boka in
sig.
Priser
Måltider: 405 kr för hela tiden
Logi:
Hotellstandard: Enkelrum: 795kr/natt, tvåbäddsrum: 1030 kr/ natt/rum
Enkelstandard (Tjörn): Enkelrum: 600kr/ natt, tvåbäddsrum: 830 kr/ natt
Vandrarhem: Enkelrum: 470 kr/natt, tvåbäddsrum: 830kr /natt
Flerbäddsrum (minst tre i varje rum): 365kr/ person/ natt
Endast daggäst: Måltidspriset 405 kr för båda dagarna
OBS måltidspriset ska läggas till rumspriset för totalkostnad.
Glöm inte ange behov av specialkost.
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