Hej!
Ni som läser det här brevet har fått det eftersom att det finns barn eller ungdomar i er församling som
är med på sommarlägret MissionärsBarnsTräffen, MBT. Vi skulle genom det här brevet vilja berätta
lite kort om MBT och hoppas att ni som församling vill vara med och stötta era barn och ungdomar att
åka på lägret.
MissionärsBarnsTräffen är precis som det låter ett läger för missionärsbarn och har under de senaste
åren haft runt 150 deltagare från 10 års ålder och uppåt. 2013 års läger kommer att vara under vecka
29 på Hjälmargården, strax utanför Vingåker i närheten av Örebro.
Lägret innehåller allt från spännande möten och seminarier till workshops och en massa aktiviteter, där
möjligheten finns att uttrycka sina erfarenheter från tiden utomlands och träffa många nya vänner.
Syftet med MBT är att ge missionärsbarn verktyg för att hantera de frågor som kan finnas kring tiden
utomlands och använda erfarenheterna av att vara missionärsbarn som en styrka i vardagen, oavsett
var i världen man befinner sig. Mitt i allt det vill vi också sätta fokus på Jesus och på att få lära känna
Honom bättre.
Pingst står som huvudman och är ansvarig för lägret men flera samfund är med och stöttar på olika
sätt. Lägerdeltagare och ledare kommer från olika samfund och nästan alla är missionärsbarn med
liknande erfarenheter.
Årets läger är fem dagar långt (17-21 juli) och kommer att kosta 1210 kr per deltagare. Vi hoppas att
ni som församling vill vara med och göra det möjligt för era missionärsbarn att delta genom att stötta
dem ekonomiskt.
Vi i ledningsgruppen och alla andra som engagerar sig i lägret på olika sätt, tror att detta läger kan få
vara ett redskap för er församling att ta vara på erfarenheterna som era missionärsfamiljer bär med sig.
Har ni frågor eller vill veta mer så tveka inte att kontakta oss på mail; ledning@mbt.se eller kolla in
hemsidan www.mbt.se
Tack för ert stöd i ekonomi och i bön!
Guds rika välsignelse,
Ledningsgruppen för MBT

