
Emma och Martin har sedan 
2012 varit utsända via Allians-
missionen till Tchad. Emma är 

barnmorska och har arbetat 
med mödravård och 

byhälsoutveckling för kvinnor. 
Martin har haft en kombinerad 

mekaniker och lärljunga träning 
för yngre killar. Sedan en tid 
tillbaka är familjen i Sverige.

Clas är en uppskattad 
låtskrivare, artist, producent 
och författare. Han har på ett 
särskilt sätt visat sig vara en 

tröstens och hoppets 
förkunnare. En sångförfattare 
som förmår att beskriva Guds 
närvaro i det enkla, vardagliga 
– i det som kallas för våra liv. 
Berättelserna om hur hans 

sånger berört och nått männis-
kor i situationer där de desperat 
har behövt en påminnelse från 

himlen är många.

Ulf är nytillträdd 
missionsföreståndare i 

Svenska Alliansmissionen. 
Har tidigare haft uppgiften som 

Församlingskonsulent inom 
SAM. Har innan dess varit 

församlingspastor i 
Bergaortens församlingskrets, 
Hisings Backa och Vetlanda. 

Bor i Smörvik, utanför Månsarp. 
Gift med Helena. Två vuxna 

barn.

Therese är musikant, 
låtskrivare, sångerska och 
sångpedagog. Till vardags 

jobbar hon som musiklärare 
och sångpedagog på Rytmus 

Gymnasiet i Göteborg. Hon 
strävar efter att se individen 

och vara närvarande i mötet, 
vare sig det är hemma, på 

jobbet, promenaden eller i 
en Gudstjänst.

Agneta och Mikael är stolta 
föräldrar till tre vuxna barn. 

Tillsammans har de planterat 
två församlingar och är 
sedan 2006 pastorer i 

Församlingen Mötesplatsen.  
Utöver att undervisa och 

predika i olika sammanhang 
lägger de mycket tid på att 

vara mentorer för andra 
pastorer och ledare. Båda 
älskar att kolla på fotboll 

men ingen av de sysslar med 
fågelskådning.

Mattias arbetar som evangelist 
för fadderbarnsorganisationen 

Compassion. I sin tjänst 
reser han runt bland Sveriges 
församlingar för att förkunna, 
undervisa och leda lovsång. 

Han ansvarar även för podden 
”Martinson Möter” där han 

samtalar med viktiga kristna 
profiler. Mattias är också 

musiker och låtskrivare och har 
skrivit många älskade sånger 

som används brett inom 
kyrkan.

ULF HÄGGQVIST EMMA & MARTIN  
VILHELMSSON

MATTIAS & THERESE MARTINSSON MIKAEL & AGNETA
HALLENIUS

CLAS VÅRDSTEDT
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BÖN UNDER KONFERENSEN
Vi ber gärna för dina bön- och 

tacksägelseämnen under konferensen 
sms:a eller maila dem till: 0705449091, 

lina.skoghall@bottnarydallians.se

Vi möts till bön i Blå Salen en halvtimme
innan varje eftermiddagssamling och 

kvällsgudstjänst.

På söndagens gudstjänst samlar 
vi in årets missionärsunderhåll. 

Vill du vara med och ge så går det 
bra på plats med kontanter eller 
swish. Det finns även möjlighet 
att fylla i en lapp om löftesgåva 
och betala senare via swish eller 
bankgiro. 

Vill du ha mer information så 
prata gärna med någon av 
våra anställda.

MISSIONÄRSUNDERHÅLL

KONFERENSINFORMATION
Äntligen kan vi hålla konferens igen! 

Vi följer naturligtvis myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Detta innebär att 
vi kommer att öppna för deltagare i kyrkan vid bibelstudier och gudstjänster i 
den mån som restriktionerna tillåter. I den mån platserna i kyrksalen inte räcker 
till kommer det erbjudas möjlighet att sitta på annan plats och lyssna. Alla våra 
samlingar (undantaget barnmötena) kommer sändas via vår youtubekanal och 
närradion. 

I anslutning till samlingarna kommer det finnas möjlighet att köpa fikapåsar 
och kaffe/te. Under kvällarna erbjuds möjlighet att köpa grillad korv. 

Vi tänker naturligtvis på att hålla avstånd och stannar hemma vid minsta tecken 
på sjukdom. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en trygg konferensmiljö!

YOUTUBE & RADIOSÄNDNING
Alla våra samlingar (undantag barnmötena) 

sänds via vår youtubekanal: Bottnarydskretsen 
och via närradion, Vättervåg FM 98.5, eller 

via webben på www.radiovv.com 



TORSDAG 5/8
16.30 
En framtid och ett hopp
Bibelstudium med Mattias Martinsson
 19.00
En framtid och ett hopp
Kvällsgudstjänt med förkunnelse
av Mattias Martinsson och sång 
av Therese Martinsson.

FREDAG 6/8
16.30

En framtid och ett hopp
Bibelstudium med Mattias Martinsson

16.30
Barnmöte  med Max & Myran

19.00
Guds nåd är allt vi behöver

Kvällsgudstjänst med förkunnelse 
av Agneta Hallenius och sång av 
Mattias och Therese Martinsson.

LÖRDAG 7/8
10.00 
Den andliga kampen del 1
Bibelstudium med Agneta Hallenius

16.30
Den andliga kampen del 2
Bibelstudium med Mikael Hallenius.

16.30
Barnaktiviteter

19.00
Den helige Ande och vår framtid
Kvällsgudstjänst med förkunnelse av 
Mikael Hallenius och sång av 
Clas Vårdstedt

SÖNDAG 8/8
10.00 

Högtidsgudstjänst med förkunnelse av 
Ulf Häggqvist, sång av Clas Vårdstedt och 

medverkan av familjen Wilhelmsson.

10.00
Barnmöte med Max & Myran
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