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FÖLJ MED PÅ FÖRSAMLINGSRESAN 
TILL LIBANON
För första gången kommer vi som församling åka till Libanon. Där kommer vi besöka 
och lära oss mer om hur kyrkor och organisationer arbetar. Saronkyrkans missions-
budget går till största del till projekt och missionärer i Mellanöstern och därför känns 

det extra roligt att kunna åka som församling och besöka några av dessa 
projekt. Vi kommer få träffa pastorer och ledare för församlingar och 

organisationer. Vi kommer besöka Sat-7 som sänder kristen sate-
lit-tv in i miljontals hem i hela Mellanöstern. Vi besöker människor 
som lever i flyktingläger och få en inblick i hur livet på flykt verk-
ligen är. Vi kommer också få uppleva ett vackert land, kultur och 

mat.

Vårt mål med resan är att få mer kunskap och engagemang i försam-
lingen och att bygga relationer till de projekt och människor vi är med och 

stöttar. Vi hoppas att vi får stor spridning i åldrar, bakgrund och verksamhet i för-
samlingen. 

PRAKTISK INFORMATION: 
Antal platser: 15 personer kan åka med på resan.
Pris: Runt 9000 kr*  
I priset ingår Flyg, boende, mat och transport i landet. **
Boende: Vi bor på Moore Conference Center. ***
Anmälan: Senast 20 januari 2019 på www.saron.se/libanon2019, där finns 
ett formulär att fylla i eller fyll i anmälan på baksidan av denna folder och lägg 
i kyrkans brevlåda. 

*Beroende på valutakurser, slutligt program och val av rum så kan kostnaden bli något högre eller lägre. 

** Reseförsäkring ingår i de flesta hemförsäkringar, det är upp till varje deltagare att själv  ta ansvar för det.  

*** Det går att välja mellan att bo i trebädds-, dubbel- eller enkelrum. 

När du fått bekräftat att du fått plats på resan, skall en anmälningsavgift betalas in. 
Bekräftelsen kommer senast 22/1-2019. 

OBS! Om du  har stämpel från Israel kan du inte använda det passet, utan behöver i så fall skaffa ett nytt. 



PROGRAM 
Torsdag 11 april 
Vi flyger från Göteborg 10.00 via Istanbul och är framme 
i Beirut 20.40, checkar in på Moore Conference Center 
där vi ska bo. 

Fredag 12 april
Vi träffar Lebanese Society for Educational and Social 
Development och får se och höra om deras arbete med 
att hjälpa och stötta den arabiska kyrkan i Libanon, samt 
hur de arbetar med stöttning i den syriska krisen. På efter-
middagen besöker vi flyktingläger.

Lördag 13 april 
Utflykt till bland annat Jeitta grottan, Harissa och Byblos.

Söndag 14 april 
Vi går på gudstjänst i en lokal församling. Efter lunch 
besöker vi Downtown Beirut och Zaitouna Bay.

Måndag 15 april
Vi träffar Arab Baptist Theological Seminarys president 
och besöker Sat-7 studio och får höra om deras arbete. 
Vi får även träffa pastorer och studenter som berättar om 
situationen för kyrkan i Syrien. 
 
Tisdag 16 april 
Vi åker och besöker flyktingar på landsbygden
tillsammans med True Vine Church. 

Onsdag 17 april
Flyg tillbaka till Sverige på morgonen. 
 
*Varje dag ingår frukost, lunch och middag. Förändringar 
i programmet kan ske. 

Här kan du läsa om de organisationer 
vi ska besöka: www.lsesd.org, www.sat7.org



JAG VILL FÖLJA MED PÅ 
FÖRSAMLINGSRESAN 
TILL LIBANON 11-17 APRIL 2019

Namn: _____________________________________________________

Adress: _____________________________________________________

Mail: ______________________________________________________

Mobil: ____________________________________________________

Födelsedatum: __ __ __ __ __ __ (ÅÅMMDD)

I Saronkyrkan är jag volontär/engagerad i: 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________

Jag vill helst bo i:           Dubbelrum          Enkelrum *Tillägg för enkelrum är 22,5 USD/natt

Övrig information som är bra för reseledarna att veta om:

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Underkrift och datum:

___________________________________________________________

När du fått bekräftat att du kommer med på resan, ska du betala in en anmälningsavgift. 
Information om detta kommer med bekräftelsen.

SKICKA TILL:
SARONKYRKAN, BRUNNSGATAN 3, 413 12 GÖTEBORG

Har du frågor kan du kontakta någon i resans planeringsgrupp:
Emma Gunnarsson emma.gunnarsson@saron.se, 
Pär Axelstjerna par@paxel.se
Anna Dalemo anna.dalemo@gmail.com

DU KAN FYLLA I SAMMA ANSÖKAN 

PÅ: WWW.SARON.SE/LIBANON 


