
Messy Church-special
Storstrand kurs- och lägergård

20-22 september
Medverkande:
Lucy Moore, grundare av Messy Church
Olle Philipsson, Messy Church Sverige
Tin Mörk, Nya sätt att vara kyrka
Mikael Dapefrid, Sävast, Mariakyrkan
Volontärer
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Anmälan till fredag 20/9
Anmäl er till fredag 20/9 
senast 9 september till Sensus studieförbund. 

Använd gärna QR-koden. 
Anmälan hittas även via Sensus  
hemsida. Sensus - gå en kurs –  
Norrbotten - Messy church

boende på storstrand
Enkelrum 290 kr/dygn
Tvåbäddsrum 490 kr/dygn
Fyrbäddsrum 850 kr/dygn
Boende på Storstrand bokas separat. 
10% rabatt på boende när man anger koden 
”Messy Church”. Gäller i mån av plats. 
Bokning: info@storstrand.nu
lunch och middag (lördag och söndag)
Vuxen 90 kr. Barn upp till 12 år 45 kr
Den som vill kan värma sin mat och äta 
i källaren under kapellet. 
Frukostpåse finns att köpa för 65 kr/pers
Det går även bra att äta egen frukost i det egna  
boendet på Storstrand.



Söndag 22/9
På barnens villkor

10.00 messy church-
mässa
Barnkörer, Johan Grahn, 
Lucy Moore, Olle Philipsson.
11.30 lunch
13.00-14.00 
föreläsningar
“Gudstjänst som mission” 
med Olle Philipsson. 
”Messy Church – vad är det 
och vad är det inte?”  
med Lucy Moore. 
”Nya sätt att vara kyrka”  
med Tin Mörk.

Välkommen till 
Messy Church-special!
Föreläsningar, samtal, möten med bibelpersoner, gudstjänster,
äventyr och musik! Välkommen till Messy Church-special.
Fredagens program kräver anmälan i förväg och riktar sig till 
ideella och anställda i olika församlingar. 
För information om anmälan, se programmets baksida. 
Lördagen och söndagens program är öppna för alla. 

Fredag 20/9
Nya sätt att 
vara kyrka

10.00 drop in-fika
10.30 föreläsningar
”Messy Church – vad är det 
och vad är det inte”  
med Lucy Moore.  
Tillfälle för frågor. 
”Hospitality”  
med Lucy Moore.
Sammanfattningar på svenska 
avrundar föreläsningarna.
12.30 lunch med buffé 
Kreativ bönestation under 
lunchtiden.
14.00 föreläsning
”Nya sätt att vara kyrka” 
Tin Mörk.
14.45 kaffe

Lördag 21/9
På barnens villkor

10.00 drop in
Hämta karta och info  
i foajén. Möt olika personer 
från Bibeln! 
12.00-13.30 lunch
Uppehåll för stationerna.
13.30-15.00 stationerna 
fortsätter
15.00 gudstjänst  
med sång
Bibelberättelser, fruktstund.  
Lucy Moore medverkar. 
Stationerna fortsätter.
16.30 tacomiddag 
Efterhäng med möjlighet till 
samtal om Messy Church 
med Lucy Moore samt bön i 
lilla kapellet på Storstrand.

anmälan
i förväg

via sensus

fri 
entré

Lucy Moore kommer
Lucy Moore, grundare av Messy 
Church, medverkar under hela helgen.
Hon kommer bland annat att föreläsa 
om vad Messy Church är. Ett annat tema 
blir ”togetherness”. Föreläsningarna 
kommer att sammanfattas på svenska.

fri 
entré

15.00 – 16.00  
föreläsning
”Togetherness”  
med Lucy Moore  
Sammanfattningar på svenska 
avrundar föreläsningen.

18.00 musikcafé
Jazz med Jan Lundberg  
kvartett. Storstrandsmeny  
och härbakat fika.

350 kr/pers för fredagens 
program. Lunch ingår i 
anmälningsavgiften. 
Middag ingår inte. 
Max 100 pers på 
fredagens föreläsningar!


