
PÅ FÖRMIDDAGARNA SAMLAS BARNEN I ÅLDRARNA 4-13 ÅR TILL UNDERVISNING I ÅLDERSINDELADE 
GRUPPER. FÖR DE ALLRA MINSTA BARNEN 1-3 ÅR SÅ ORDNAS BARNPASSNING.

22–27 juli 2019

TEMA:  VAR DAG MED JESUS

Välkommen till 2019 års bibelcamping på Breanäs Missionsgård – en vecka 

för vila, undervisning och gemenskap.

På förmiddagar och kvällar samlas vi till bibelstudium respektive 

kvällsmöten i stora tältet. 

Under eftermiddagarna kan man delta i de aktiviteter som erbjuds, bada, 

umgås eller bara ta det lugnt – allt efter eget behag.   



VAR DAG MED JESUS

Måndag

 Gemensamma förberedelser inför veckan 
Drop-in och incheckning

 Välkomstkväll
 Korv, bröd och gemenskap

 – Kvällsmöte för barn och vuxna,
Nils-Ola Svensson

 Sång: Prim Öst

Tisdag

 Morgonbön och information om bl.a. 
barngrupperna

 Bibelstudium, Anders Sjöberg
 Kvällsmöte, Mattias Engström

 Sång & musik: Anders Andersson med vänner
 Barnmöte

Bibelstudierna kommer att delas under veckan mellan 

Anders Sjöberg som är författare, föreläsare, reseledare, 

trubadur, präst, bibellärare och Magnus Persson som tidi-

gare varit pastor för församlingen United i Malmö men som 

sedan årskiftet är anställd som inspiratör inom EFS.

Under kvällsmötena medverkar olika talare och det blir 

mycket sång.

Tisdag, onsdag och torsdag har barnen egna kvällsmöten. 

Efter kvällsmötena erbjuds gemensam kvällsfika och aftonbön.



Onsdag

 Morgonbön
 Bibelstudium, Anders Sjöberg 
 Gospel-Workshop, 
        Eva Rietz & Anna Weister Andersson
 Kvällsmöte, Jonas Helgesson

 Barnmöte

Torsdag

 Morgonbön
 Bibelstudium, Anders Sjöberg 
 Seminarium, Anders Sjöberg
 Kvällsmöte, Anders Sjöberg

 Sång: Mattias Vad Jensen
 Barnmöte

Fredag

 Morgonbön
 Bibelstudium, Magnus Persson
 Lovsångs- och förbönsmässa,

Peter Kogler

Lördag

 Morgonbön
 Re�ektion och samtal 

 Gemensam avslutning, tältrivning, 
städning m.m.

Sång: Anna Weister Andersson och gospelkören
från e�ermiddagens Workshop



Anmälan

Anmälan görs till följande mejladress: 

bibelcamping.breanas@gmail.com. Bekräf-

telse kommer inom en vecka. Begränsat 

deltagarantal, företräde ges för dig som 

deltar hela veckan.

Sista anmälningsdag: 9 juni

Kommer du enstaka dagar och önskar plats 

i någon barngrupp ordnar vi det i mån av 

plats. Även detta behöver anmälas*.

Följande info önskas i samband med anmälan:

• Namn på samtliga deltagare

• Vilka dagar man anmäler sig till

• Telefonnummer

• Hemadress

• Födelseår på barn

• Önskat boende: husvagn, tält, rum

Undrar du över något går det bra att maila 

frågor till adressen ovan.

Rebecka & Johan Carlsson, Anette & Daniel Andersson,

Kristina & Mattias Markström, Ester & Alexander Ekhem

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Campingveckan är utformad för självhushåll, 

detta år fi nns inte möjlighet till catering. 

Man står för sin egen mat men har tillgång 

till kyl, frys och micro. I lägeravgiften 

ingår korv på måndagskvällen samt förmid-

dags- och kvällsfi ka.

Ungdomar

Konfi rmerade ungdomar är välkomna även utan 

sina föräldrar. För dem (och andra) kommer ett 

större tält sättas upp för häng och gemenskap.

Lägeravgift

Vuxna 600 kr/vecka alt. 180 kr/dygn

Ungdom 13-20 år 275 kr/vecka alt. 80 kr/dygn

Barn 5-12 år 175 kr/vecka alt. 50 kr/dygn

Barn under 5 år gratis

Campingavgift

Husvagnsplats: 750 kr/vecka alt. 200 kr/dygn

Tält inkl el: 500 kr/vecka alt. 150 kr/dygn

Säng i huset: 1000 kr/vecka alt. 250 kr/dygn

Helpension hela veckan (endast för boende i 

huset): Barn 5-12 år 500 kr, 13 år och uppåt 

1000kr

Vid boende i huset gäller endast helpension.

Lägret betalas i förskott. Info om betalning-

en skickas ut i god tid före lägret.

OBS! 10 % påslag vid betalning under lägret.
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* Behövs för att inte grupperna skall bli för stora i 

förhållande till lokaler och antal ledare. Vi vill att 

grupperna ska fungera och barnen ha det bra!

För mer info: www.breanas.se

Instagram: @breanasbibelcamping

Facebook: breanasbibelcamping2019
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