MBU Landsmøte 20.-22.4.2012 i Larvik
Program

Fredag
18.00 Registrering
19.00 Kveldsmat i kirken
20.00 Forhandlinger/konstituering
21.30 Quiz og andakt
Lørdag
08.15 Frokost i kirken
09.00 Ord for dagen
09.30 Forhandlinger
12.30 Lunsj i kirken
13.15 Forhandlinger
16.00 Seminarer
18.00 Middag og aktiviteter med Larvik MS (Middag i kirken)
21.00 Konsert med Signatur
22.30 Kveldsmat og sosialt
Søndag
09.00 Frokost i kirken
11.00 MBU-gudstjeneste
13.00 Lunsj i kirken
14.00 Avreise

Dette skjer på Landsmøtet:

Seminar
Tilsynsmann Steinar Hjerpseth skal fortelle om kirkens nysatsing og dens visjon og strategier. MBU
konsulent Camilla skal også presentere arbeidet med trosopplæringsplanen til Metodistkirken.
Konsert med Signatur
Livet vil for de aller fleste av oss inneholde både en lang rekke øyeblikk der kroppen sitrer av
glede, og perioder som er tunge å komme seg gjennom. I konserten tar vi begge disse sidene ved
livet på alvor og forsøker å sette ord og melodi på dem. Konserten handler om at musikken – og
Gud – følger oss gjennom både gledens jubel og sorgens tunge landskap. Og midt i svingningene i
vårt eget liv, eller midt i vår felles kamp for en bedre tilværelse for alle, der kan det hende vi finner
et glimt av himmel.
Aktiviteter med speiderne i Larvik MS
For å riste oss litt ut av forhandlingsmodus er speiderne i Larvik MS klare til å ta oss med ut og ha
noen spennende aktiviteter. Så det kan sikkert være lurt å ha på litt gode sko.
Forhandlinger
Det blir et spennende valg til nytt Landsstyre.
MBU Gudstjeneste
På søndag samles barn, unge og voksne til gudstjeneste. Her blir det lokale innslag, og vi får besøk
av Mathias Fjalsett på 8 år fra Arendal som skal synge for oss. Mathias har nettopp gitt ut en cd
som heter ”Min helt”, og er en av få gutter som synger kristen barnemusikk.

Praktisk informasjon
For deg som skal overnatte blir du innkvartert privat, og spiser alle måltider i kirken.
Ta med:
Sakspapirer
Gode sko og en god ytterjakke til speideraktiviteten
Godt humør:)
Kommer du med tog eller buss til Larvik så er det kort vei å gå til kirken. Se kart:

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Camilla på MBU kontoret:
mbu@metodistkirken.no
23 33 27 18

