Program
Torsdag møtes vi til middag og fellessamling kl. 19.00.

Studietur til Berlin. Menighetsplanting
19-22 april 2018

Velkommen til Berlin!

Frikirken har de siste årene arrangert studietur til
London og Berlin med fokus på menighetsplanting. Nå satser vi igjen med studietur til B
 erlin.
Vi har plass til max. 40 deltakere. Vårt ønske er
å skape et miljø der folk som er interessert i
menighetsplanting kan lære hverandre å kjenne,
drømme sammen og se på nye muligheter. Turen
arrangeres i samarbeid med FriBU (Frikirkens Barne- og ungdomsarbeid) og er åpen for deltakere
fra andre kirkesamfunn og organisasjoner.
Berlin er en av de mest spennende byer i Europa.
De siste årene er det plantet mange nye menigheter og vi skal møte noen av menighetsplanterne
og høre deres historie.

Søknad om støtte

Vi oppfordrer deltakerne til først å søke om nødvendig støtte i sin lokale menighet.
Er du ansatt i frikirken er det også mulig å søke om
støtte for studieturer.

Påmelding og priser

Påmelding skjer innen 15.februar via
frikirken.no/studieturBerlin.

Fredag vil vi tilbringe i Equipper Church
Berlin, som ledes av Jürgen Eisen. Vi får også
tid denne dagen til å se mer av Berlin.
Lørdag møter vi ledere for Det tyske
misjonsforbunds ”Berlin Project” Vi møter
Marcus Rose som leder en bevegelse med
over 2500 mennesker som lever i misjonale
team, samt en leder fra en luthersk menighetsplanting.

Søndag blir det besøk på to-tre gudstjenester der vi får tolkning til engelsk.

Pris: 1950 kr. Enkeltrom mot tillegg på 600 kr. Regning
blir sendt til deg etter påmelding.
Prisen inkluderer tre overnattinger med frokost, samt
velkomstmiddag torsdag. Andre måltider og reisekostnader buss og tog osv. i Berlin, betales individuelt, ut fra egne behov og valg.

Spørsmål om innhold,

Kontakt Øivind Augland, mobil 95042260,
eller e-post til augland@me.com.

Sted for overnatting: www.jgh-hauptbahnhof.de. Dette ligger svært sentralt i forhold til tog og buss.

Vi gleder oss til å reise sammen med deg!
Vennlig hilsen Prosjektgruppe for menighetsplanting i Frikirken og Fribu

Reise

Håvard Haugland (FriBU), Øivind Augland
(leder menighetsplanting).

Du er selv ansvarlig for å ordne flybilletter frem og
tilbake til Berlin fra ditt hjemsted. Det vil være naturlig å samordne reise når flere reiser ut fra samme sted.
Flybilletter bestilles slik at du lander i Berlin innen
torsdag 19. mars kl. 17.00 og reiser tilbake etter kl.
16.00 søndag 22. april.

