50.000 Festivalbiblar
för Woodstock 30 juli – 6 augusti 2017
Vid vårt besök på Woodstock festivalen i Polen i juli förra året såg vi
en stor festival med hundratusentals ungdomar. Många av dem var
påverkade av droger, besökte meditationstälten, verkade desorienterade och på många sätt så vilsna.
Den stora nöden på denna plats
grep våra hjärtan och vi kände en
stark uppmaning att för nästa års
festival se till att Guds Ord finns
som rikligt utsäde på denna plats.
Vad vi kunde förstå är detta en
av de största festivalerna Europa,
med så starkt utbud vad det gäller,
New Age, yoga, indisk religion och
meditation.
Vi märkte att många ungdomar
verkade intresserade av det som
har med det andliga att göra. Detta
är en stark utmaning för oss kristna
att finnas på plats och visa på Jesus,
som enda vägen till Fadern. Vi blev

påminda om ordet som står i Matteus 9:36:
När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de
var härjade och hjälplösa som får
utan herde. 37Och han sade till sina
lärjungar: „Skörden är stor men
arbetarna är få. 38Be därför skördens
Herre att han skickar ut arbetare till
sin skörd.“
Under festivalen 2016 testade vi
att dela ut 250 Metal Biblar på
polska. Efter 25 min var alla utdelade. Många visade tacksamhet och
glädje över att få ett exemplar.
För årets Woodstock festival planerar vi att trycka 50 000 Festival
Biblar på polska.
Endast ”livets bröd” kan stilla
den hunger vi såg på Woodstock
festivalen.
Sedan 2002 har vi besökt olika

festivaler och spridit Nya Testamenten. Men Woodstock är den
största och för oss en stor utmaning. Men vi måste dit, för att ge
människorna där Evangeliet om
Jesus Kristus. Med oss har vi denna
gång polska medarbetare, en Bibelskola från Tyskland och vad vi hoppas, ett härligt gäng ifrån Sverige.
När vi är ute på festivaler arbetar
vi i små team på ett okomplicerat
och smidigt sätt. Vi rör oss i folkhavet med skrindor fulla av NT. Vi
samtalar med människor, ber med
människor och frågar om de vill
ha ett NT. Ofta får vi frågan om de
verkligen är gratis. Många är glada
och tar emot med tacksamhet.
När det gäller Woodstock festivalen har Gud redan öppnat en
oväntad och fantastisk dörr vad det
gäller boende och mat. Vi kommer
att kunna bo på en närbelägen

23 41 00-6

Ordernr:Bl.2021.04OS(mar05)01303 13.11 ÅkessonBerg

Bible for the Nations E.V
Gåva till
Polsk Festivalbibel

2341006 16

skola, där vi också kan köpa mat.
Under dagarna kommer vi att röra
oss på festivalområdet. Om du är
intresserad av att komma med till
Woodstock – hör av dig till oss.
Detta är kostnaderna för insatsen:
»» Övernattning i klassrum
ca. 6 Euro/dag
»» Övernattning i eget tält
ca. 3,50 Euro/dag
»» Frukost, lunch och kvällsmat
ca. 10 Euro/dag
Woodstock festivalen är i staden
Kostrzyn nad Odra, som ligger ca 10
mil öster om Berlin
Du som är intresserad av att göra
en missionsinsats på Woodstock i
Polen 30 juli–6 augusti.
Stå med oss i denna satsning,
kom och hjälp oss! Bed att vi lyckas
nå många tusentals människor
med evangeliet i Woodstock denna
sommar.
Kontaktperson
Birgit Åkesson
birgit@streetchurch.se

Bed också för:
»» Ett bra medarbetarteam
»» Lugna, trygga och framåt teamledare
»» Skydd för alla medarbetarna
»» Logistik, och praktiska detaljer
»» Ekonomi för att ta fram 50 000
Festival Biblar (ca. 750 000 Kr)
Satsningen genomförs i samarbete
med Teen Challenge, Polen, Boanerges Polen, To all Nations i Tyskland,
Street Church, Biker Church Europe
och Bible for the Nations e.V.

Bible for the Nations
c/o Street Church Sweden
box 99
201 20 Malmö
Tel 040-6726544

Om du vill vara med och stödja
insatsen på Woodstock festivalen
– kan du sätta in ett bidrag på Bible
for the Nations plusgirokonto:
23 41 00-6 Glöm inte skriva
”Festival Bibel”.

Konto i Sverige:
Nordea / 105 71
Bankkontonummer:
99 6026 0234 1006
Plusgiro Stockholm Nr. 23 41 00-6
IBAN SE88 9500 0099 6026 0234
1006 / SWIFT-BIC NDEASESS

Tack att du också vill
stå med oss för denna
så viktiga insats.
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