SAGT OM JAKOBSBAKKEN:

«NÅR VI TENKER PÅ DE MANGE BARN, UNGE OG VOKSNE SOM HAR
VÆRT DER OG HØRT GUDS ORD TIL FRELSE OG FORNYELSE, SÅ ER
DET VEL ANVENDTE RESSURSER!
ÉN SJEL SOM BLIR FRELST ER MER VERDT ENN HELE VERDEN»
MAGNUS HANSSEN

1970-2020

Jubelårs
stevne
50 år
i tjeneste for Guds rike
Fredag 30. juli - søndag 8. august 2021

Påmelding kan utføres via følgende:
Telefoner

:

95 22 46 85 - 94 22 01 34

Hjemmeside :
e-post

:

www.Jakobsbakken.no

Fjellsenteret@jakobsbakken.no

NB: Gi beskjed om eventuelle allergener!

Velkommen til samling
Fjellsenterets venner vil med denne brosjyre
ønske deg velkommen til Jubelårs-stevne på
Jakobsbakken. Vi har spesielt fokus på de 50 år
som har gått siden vi fikk overta stedet som et
himmelsk redskap for sjelers frelse!

Som Israels folk hvert 50. år skulle feire et jubelår,
der fanger skulle settes fri, gjeld skulle ettergis og
jord som sto i pant skulle frigis, vil vi også markere
de 50 år som har gått. Vi er takknemlig til høstens
Herre for alle sjeler som er blitt satt i frihet ved
det redskap som dette stedet har vært. Framtiden
for stedet vil også måtte være i fokus disse
dagene, og vi ser fram til å kunne samles, for å
forenes i tanker og sinn. Først og fremst ønsker vi
at den enkelte gjest skal få et møte med
Himmelens Gud, som er Herre i landet der det
evige Lys stråler. Dette er grunnmuren til all
aktivitet i Guds rike.
Det er ønskelig at så mange som mulig kan få
delta. Derfor legger vi opp til deltakelse i 3 puljer.
Det kan da hende at det bare er plass til deg/dere
på en av puljene, men blir det ledig plass er du
selvfølgelig velkommen til å bli lengre!
Man ser seg også nødt til å ta høyde for en
begrensning i antall deltakere pr. stevne på grunn
av den pågående pandemien.

Praktisk informasjon
Det er i utgangspunktet mulig å melde seg på i en av
de tre puljene. Men er det plass kan du delta lengre
om du ønsker det.
På grunn av dagens smitte-situasjon må vi utøve
stor forsiktighet ved sosiale sammenkomster. Som
det framkommer av programmet legges det opp til
at alle måltider foruten felles middag besørges på
egen hånd.
Alle hybler og leiligheter har tilgang til eget kjøkken
med komfyr/kokeplate og kjøleskap, samt WC/dusj.
Enkeltrom i «Kapstø» har tilgang på felleskjøkken og
spiserom i 1. etasje.
Se gjerne på www.jakobsbakken.no for bilder.
Du/dere må gjerne komme med ønske om boplass
ved påmelding, men ta gjerne høyde for at du kan
bli plassert en annen plass, da det er ønskelig at
flest mulig kan få komme på stevnet. Du vil bli
kontaktet.
Det er matbutikk i Sulitjelma der det er god
mulighet til å kjøpe nødvendig mat og eventuelt
påfyll om man går tom.
Gi beskjed ved påmelding om du trenger hjelp til å
bli hentet på buss, tog eller flystasjon, så skal vi
forsøke å få til en løsning!

Program
Ankomst og reisedager
På datoer: 30/7 – 2/8 – 5/8 – 8/8

Dag 1 på datoer: 31/7 – 3/8 – 6/8 :
10:00 Formiddagsmøte
11:00 Formiddagsmøte
12:00 Matpause med niste. Vi servere te/kaffe etc.

Medvirkende
Stevne 1: 30. juli - 2. august
Einar Bryn er med og forkynner Guds
ord. Han virket på stedet en periode
på 90-tallet, og ble da sterkt knyttet
til plassen.
Kari Helene Haugen deltar også. Hun
er også blant pionerene som du
finner igjen på Jakobsbakken-filmen.

13:00 Aktiviteter
- Jakobsbakkenfilmen i 16mm format vises

- Mulighet for fjelltur
16:00 Middag i matsalen
18:00 Sangmøte med andakt og frie vitnesbyrd

Stevne 2: 2. – 5. august
Jacob Middelthon er med og forkynner
Guds ord. Han virket i Nordland krets
på 70-tallet, da Jakobsbakken ble kjøpt
og satt i stand som ungdoms og
misjonssenter

Dag 2 på datoer: 1/8 – 4/8 – 7/8 :
10:00 Formiddagsmøte
11:00 Formiddagsmøte
12:00 Matpause med niste. Vi servere te/kaffe etc.
13:00 Bibelvandring i nær-området
-

Stevne 3: 5. – 8. august
Jacob Middelthon er også med
disse dagene og forkynner.

Mulighet for fjelltur

16:00 Fest-middag i matsalen
17:30 Jubel-markering

Annbjørg Boge, Odd Wollbakk m.fl deltar også.
For øvrig kan du følge med på
www.jakobsbakken.no for mer informasjon!

Priser
Middag 1. dag m/dessert kr. 180,Festmiddag 2. dag m/dessert kr. 200,Barn under 8 år gratis, 8-15 år får 50% av fullpris.
Kr.
Øvrig overnatting og opphold
på stevnet er gratis, men
den som ønsker det vil under stevnet få mulighet til å
gi en gave til Fjellsenteret.

Kontonummer til Jakobsbakken: 4555.50.14124
Jakobsbakken har nå fått

691188

Sommerbilde fra 50-tallet

Personlige notater

En vinterdag i 2020

