
VÄLKOMMEN TILL BARNOAS-HELG 
i Betaniakyrkan i Sibbo 28-29.10.2006

Barnoas-gänget från Österbotten med Krister Lillas i spetsen kommer till Sibbo för andra gången. Det första 
besöket förra våren, minns vi med glädje. Barn och vuxna deltog och vi hade roligt, härligt och välsignat 
tillsammans. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Vad händer då under en barnoas?
”Våra barnmöten brukar vi under oaserna varva med uteaktiviteter, spårningar, innebandy, lovsångsdans, pyssel, drama, 
lekar och annat beroende på var vi är (och vilken årstid det är). 
Vad sysslar vi med på en Barnoas? Jo, vi har möten på samma sätt som de vuxna  med lovsång, undervisning, bön och 
sånt, men allt ska ske på barnens villkor och nivå. Vi vill lyfta fram Jesus som den enda vägen till frälsning och visa att 
Han inte bara är någon som man ägnar sig åt en timme på söndag förmiddag, utan någon som man kan umgås med varje 
dag. 
Under våra barnmöten sätter vi också tid på att träna oss i att be för olika böneämnen och på olika sätt. Böneträd, 
ballongbön, bönemattor, personlig förbön, bön i smågrupp, bönetunnel, bönelådor...  man vet aldrig vad som händer. 
Mycket handlar om att ge tid för stillhet i ett samhälle som alltmer uppmuntrar fart. Det handlar också om att ge barnen 
verktyg för det egna trosutövandet och på samma sätt som den unge Samuel hörde Herren tala, tror vi att Gud fortfar-
ande talar  även till barn.” 

Program
28.10.2006  Lördag  
13.30-14.00  Kaffe och saft
 14 - 15         Barnmöte
 15.15 -16.15  Ledda lekar för alla barn i Alvägens gymnastiksal 
                    1. Ledarsamling
.
16.15-17.00   2. Bollspel (Alvägen) 
                    3. Pyssel
                    4. Dans  
 17.15-18        Middag
 18 - c.20        Barnmöte
 
29.10.2006  Söndag
kl. 11            Bubbelsöndag med Krister och Praise Club. Hög Jesus-faktor utlovas! 

Barnoas i 
Sibbo – en 
träff för små 
och stora!

Barnoasen med Krister 
Lillas och de härliga 
ungdomarna kommer till 
Sibbo. 
Kom du också! Mera 
information hittar du på 
www.sibbobetania.fi och 
www.barnoas.nu

Anmäl dig senast 24.10 
till Helena Packalén helena.packalen@elisanet.fi / 0500-61 88 60
Bambi Holmberg 0400-48 78 58/Betania 09-239 10 64

Kom ihåg att meddela vilken aktivitet du vill delta i och om du har behov av specialdiet.
De mindre barnen behöver ha en förälder eller vuxen med sig.
Matavgift 10/5 €.


