Plön, Germany │2020

Kära vänner!
Missionskuttern ELIDA e.V. inbjuder till nästa Kings Fleet Conference, som kommer
att äga rum i Tyskland den 04.04. till 07.04.2020!
Vi ser verkligen fram emot att mötas igen!Det är stort att vara så sammanbundna i
Kristus över alla språk och nationella gränser och att mötas i gemensam bön! Under
konferensen kommer det att finnas möjlighet för varje organisation att rapportera om
händelser och upplevelser under det gångna året. Vi kommer att be för varandra och
tillsammans bli utrustade för tjänst. Vi vill välsigna varandra och förväntar oss att
Guds välsignelse blir synlig!
Vi inbjuder dig, liksom för 8 år sedan, till slottet Ascheberg i Plön / Nordtyskland.
Slottet rymmer cirka 100 personer. Det finns enkla flerbäddsrum med bara lite mer
utrymme än på ett fartyg - så du känner dig som "ombord"!
I år kommer vi att behandla ämnet "Vi är hans verk". Vi gillar det gamla engelska
ordet från King James Bible: Workmanship! Ett fartyg kräver mycket hantverksarbete
av oss; samtidigt arbetar vi i andlig mening på hans, Guds verk. Därför vill vi
tillsammans studera Bibeln, stärka vår tro, uppmuntra varandra att fortsätta vår
mission och motivera varandra med personliga erfarenheter.

Vi ser fram mot händelserika
och välsignade dagar med dig!

Hjärtligt välkommen!
Martin och Reinhild Saal
med ELIDA-besättningen

WE ARE HIS WORKMANSHIP – Eph.2,10

Program
Ankomst:
Konferensstart:
Konferensslut:

Lördag från kl 15:00 Incheckning
Lördag 18:00 med middag
Tisdag 12:00 med lunch

Konferensavgift
100,00 € per person
Familjer med barn rabatt, fråga!
Boende och måltider
Schloss Ascheberg erbjuder boende med helpension i vandrarhemsstandard. Det finns
bara flerbäddsrum. Sänglinne måste tas med.
Anmälan
Anmäl dig definitivt före 10 mars 2020. Skicka din anmälan via e-post till
reinhild.saal@missionskutter.de
Anmälan bör innehålla följande information:
− Namnen på alla som du vill anmäla (m / k)
− E-postadresser till de deltagare som vi kan skicka ytterligare information till.
Alla får en bokningsbekräftelse. Innan konferensen kommer du sedan att få ytterligare
information som adress, vägbeskrivning mm.
Transport
Plön ligger mellan Kiel och Lübeck. Vi rekommendera färja (Kiel eller Travemünde),
flyg (Hamburg), E45 eller E47 med bil via Denmark.

Vi ser fram emot att mötas!
Guds välsigne tills vi ses!

Martin und Reinhild Saal
www.missionskutter-elida.de
skipper@missionskutter-elida.de
reinhild.saal@missionskutter.de
Fon: 0049 – 521 - 390550
Mobil: 0049 - 172 - 150 70 54

WE ARE HIS WORKMANSHIP – Eph.2,10

