
Kära medseglare,

Det är med stor glädje vi inbjuder er till Oskarshamn, Sverige fredagen den 12 April
till måndagen den 15 april, 2019. Än en gång samlas vi kring vårt gemensamma
mål, att utbreda Guds rike med båtar som redskap. Det är alltid lika spännande när
vår årliga konferens närmar sig och vi får komma samman som Herrens flotta, King’s
Fleet.

Årets tema är ”Steg för steg”. Anförtro varje steg i våra liv till Jesus och se de under
som Han har förberett för oss. Stanna inte upp i problemen, gå steg för steg mot nya
upptäckter, förnyad vision och möten med nya människor. Låt Gud under dessa dagar
få inspirera oss till att ta nästa steg i vårt missionsarbete. ”Lägg ditt liv i Herrens
hand. Lita på honom, han kommer att handla.” - Psaltaren 37:5

Under konferensen kommer vi att få rapporter från våra olika missionsbåtar. Vi får
lyssna  till  bibelstudier  och  seminarier  samt  vara  med  i  strategisk  bön  för  våra
sammanhang.  Det  blir  också  andakter,  gudstjänster,  tid  för  gemenskap, utflykter
med mera. 

Låt  oss  komma  samman  med  förberedda  hjärtan  och  ha  en  förväntan  att  möta
Gud. Denna inställning kommer att  leda till  en givande konferens där vi alla blir
välsignade och fyllda av Guds Ande. 

Välkommen till 
King’s Fleet Conference 2019

Lucie Jonsson gm
SHALOM MISSION 
Birger Borgemo

Oskarshamn, Sweden   2019   /     C O N F E R E N C E   



Tid
Fredagen den 12 April kl. 17:00 – 18:00 börjar vi med inkvartering och middag på 
Villa Shalom.
Måndagen den 15 april kl. 12:00 avslutar vi med lunch.

Konferensavgift    
80 € / 800 SEK
Familjer där båda föräldrarna deltar betalar 30 € /300 SEK per barn under 18 år.
Betalning sker vid ankomst.

Mat och boende
Mat och boende ingår i konferensavgiften och organiseras av oss. Boende på Villa 
Shalom, missionsbåten Shalom etc.

Transport
För er som kommer med flyg rekommenderar vi Köpenhamns internationella 
flygplats i Danmark, och därifrån tåg till Kalmar i Sverige. Vi hämtar er i Kalmar. Se 
till att planera er resa så att ni anländer i god tid till konferensstarten fredag middag. 
När ni vet er ankomsttid, meddela den till Shalom Mission i god tid.

Anmälan 
Samtliga organisationer / deltagare måste anmäla sitt deltagande senast måndagen 
den 1 April 2019. När du har anmält dig får du en bekräftelse.
Anmälan skickas till Shalom Mission: info@shalommission.se 
Kontakta oss gärna om du har frågor om konferensen, tel. +46 491  77099,  +46 707 
346890  
Anmälan ska innehålla:

Namn (på samtliga deltagare) samt kön
En e-postadress som vi kan kontakta er på (Vidare information skickas via e-
post. Om ni inte har någon e-postadress, vänligen ge oss er postadress )

 Allergier och specialkost

Vi tror på en berikande konferens och hoppas att du/ni har möjlighet att delta!
Herren välsigne er rikligen!

Shalom Mission 
Oskarshamn
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