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Årskonferens i Gullbranna
I maj var Sture på plats i Gullbranna vid Svenska Alliansmissionens årskonferens. Vi
hade byggt upp utställningen
som en liten studio och fick
flera bra samtal vid montern.
En konferens ger också bra
möjligheter att skapa nya
kontakter och samtidigt träffa
tidigare kontakter och prata.
En kul händelse i programmet
var ”Spring för Livet”. Där
gällde det att springa en bana

TACKA GUD FÖR:
• Fina samtal med folk
på SAM-konferensen
• Reach Beyonds
Eruropakonferens
•
BE FÖR:
• Konferensmedverkan
• Arbetet i Tjuvasjien
Pavel och Natasha
• Sommarens semester

på 450 meter så många varv
som möjligt på 20 minuter. Samtidigt skulle vi hitta
sponsorer som var villiga att
sponsra SAM:s internationella
mission med ett visst antal
kronor per varv vi sprang.
Sture kämpade på och
sponsorerna hängde också
på, så det blev över 13.000 kr.
Tack sponsorer för vad ni gjorde
för SAM:s internationella
arbete.

Sture ”springer för Livet”.

Europakonferens och ledardagar
Reach Beyond har en Europakonferens vartannat år. För
två år sedan var vi arrangörer
här i Sverige men i år var vi i
Bradford i England.

På samma plats direkt efter
konferensen hade vi tre dagars
arbetsmöten tillsammans med
de internationella ledarna för
Reach Beyond.

Det var en mycket bra och
givande konferensen med fin
gemenskap med kollegor inom
Reach Beyond. Ca 80 personer
deltog på konferensen.

Det som är roligt är att vi
som leder arbetet i olika
länder får vara med och forma
framtidens Reach Beyond.

Reach Beyonds ledare samlade

Vad händer närmast
Nästa konferens för vår del är
Torp, där vi brukar vara med
en monter för att representera
missionsarbetet.
Vi planerar att vara där måndag
till torsdag och blir sedan
avlösta. Innan dess så ska Sture
börja kika på ett studioprojekt.
Sture kommer att jobba en
vecka efter midsommar och
sedan blir den en välbehövlig
semester i juli.

En grupp från Sverige kommer
att resa till Tjuvasjien i slutet av
juli och jobba på rehabbygget.
I augusti blir det missions- och
pionjärarbetardagar i Mullsjö.
Det blir en riktigt bra och
välsignad kick-off inför hösten.
Sedan kör det igång för fullt igen.
Vi önskar er alla en riktigt skön
sommar.

Tack för att ni står med oss i vårt gemensamma missionsarbete
Sture & Karin Nordquist

Monter på Torpkonferenens

