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Youth With A Mission Dalarna
Lugna Gatan 1, 784 67 Borlänge, Sweden
(60°31’01.7”N 15°24'14.0"E)
Nyheter - i korthet
Nyöversättning av
Relationer - Nyckeln till
Välkommen till YWAM på Lugna Gatan i Borlänge varje tisdag kärlek, sex och allt
fram till midsommar, då veckans talare på Lärjungaskolan delar en annat.
kortare undervisning. Det blir också lovsång och möjlighet till
förbön!
En lättläst bok av Dean

Med tydlighet och slagfärdig humor sprider Dean Sherman ljus över
den ofta förvirrande och mystiska världen av kärlek, sex och relationer.
Boken är en lättillgänglig och slående granskning av romantisk kärlek
och sexualitet i den kristnes liv.
• Lär känna din ”attraktionsförmåga”
• Upptäck att den verkliga frågan inte är: ”Hur långt är för långt?”
• Undersök betydelsen och värdet av att ha rätta och gudfruktiga
relationer till andra.
• Bygg dina relationer på Guds logiska, kärleksfulla och befriande
principer.
• Börja på en helandeprocess om du kämpar med sexuell synd
från ditt förflutna.
• Få en förståelse för de kärleksfulla och praktiska principer som
ligger bakom Guds ramar kring relationer.
Relationer: Nyckeln till kärlek, sex och allt annat är en oerhört relevant
och uppfriskande diskussion av det mest kraftfulla och grundläggande
i våra liv. Boken ger ett frimodigt och djupgående svar för dem som
har desillusionerats av den självcentrerade ”allt är tillåtet”-attityden
som media ofta spelar på, eller av lagiska råd som försöker reducera
relationer till en lista av regler. Med balans och eftertanke ger Dean
Sherman oss ett sunt, bibliskt alternativ som fungerar.

Nyckeln till kärlek, sex och allt annat

YWAM

Dean Sherman är tidigare dekan för College of Christian Ministries i
Ungdom Med Uppgifts universitet, University of the Nations. Han är
en respekterad, internationell bibellärare som har undervisat i över
40 länder. Han och hans fru Michelle bor i Salem, Oregon. De har två
vuxna barn.

DEAN SHERMAN

RELATIONER

Dean Sherman

Sherman, om kärlek och
sexualitet i den kristnes
liv. Skriven för ungdoKristi Himmelsfärdsdag, 10:e maj: Helige Ande, tänd din eld!
mar, men kan läsas av
Ett seminarium med både undervisning och praktik i bön och alla! Nu har vi översatt
lovsång! Kristi Himmelsfärdsdag, 10 maj, kl 10-17. Talare: Stefaan den på nytt och du kan
köpa den av oss för 90 kr.
Hugo från Sydafrika. Undervisningen tolkas till svenska.

Se separat papper med info om vilka talare som är med.

“Om vi inte får våra relationer att
fungera, har vi väldigt lite kvar att
bygga våra liv på.”
Dean Sherman

RELATIONER

Tisdagsmöten kl 19

Påskhälsningar!

6:e juni är det
Bönedag för Sverige!

På Nationaldagen samlas
kristna i hela landet, från
olika samfund och
traditioner, för att
tillsammans be för Sverige.
Var med och lyft Herren
högt över vårt land i
lovsång, och i bön för olika
samhällsområden. I
Borlänge kl 10 och i
Hedemora kl 18.

Efter flera års uppehåll återstartar vi nu äntligen lärjungaskolan, DTS! Den Man kan undrar vad som är på
4:e april kör vi igång och ser fram emot fem intensiva och lärorika månader gång i världen.
tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus, den bäste läraren.
Vem kan man lita på?
En DTS - Lärjungaskola - är YWAM:s "grundkurs" och finns på
missionscentran över hela världen. Innehållet i kursen är mer eller mindre Det finns så många falska
detsamma, oavsett om man går DTS i Indien eller i Dalarna! Under fem eller nyheter, mycket social media
sex månader får man koncentrera sig på att lära känna Gud, att göra Honom som tycks kapa all vår känslig
känd och att äga sin egen tro. Tron växer och fördjupas när man lyssnar till information.
undervisning och praktiskt tillämpar den i vardagslivet: Lärjungaskap är en
Men håll fast vid den säkra
livsstil. Efter DTS kan man bli medarbetare på ett YWAM-center, eller
nyheten att Jesus sitter på
fortsätta studera inom YWAM:s universitet University of the Nations
tronen och att Han är klippan
YWAM DTS:en är en hjälp att upptäcka hur man passar in i Jesus som står fast. Ps 18:3
missionsbefallning (Matt 28:16-20). Det är en intensiv heltidskurs, där man
både studerar, arbetar och bor tillsammans. De första tre månaderna är det
undervisning i klassrumsmiljö, innan gruppen åker ut någonstans i världen,
för att under 2-3 månader tjäna Gud genom evangelisation, förbön och
barmhärtighetstjänster.

Utan Jesus finns det inget
hopp,
världen behöver få
veta om att det finns en
Frälsare som förlåter våra
syndar. Det finns hopp för
Fram till den 15:e april kan vi ta emot fler elever, så kontakta oss genast om Borlänge, Hedemora, Säter,
Falun, Dalarna, Sverige och
du är intresserad. Ansökningsblankett finns på dts.ywamdalarna.se
för hela världen. Du och jag är
eller ring Lotta nu på 073-038 6411.
Guds brevbärare och vi får
Om du vill vara med som förebedjare speciellt för DTS:en kan du också vara människor som ger hopp
till dem som vi träffar varje
kontakta oss, så får du en kort uppdatering varje vecka skolan pågår.
dag.
YWAM Dalarna är en del av Youth With A Mission International och University Of The Nations
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Vi hjälpte till i själavårdsteamet på Borlänges
Peace & Love Musikfestival tillsammans med
andra pastorer/präster.

I september bjöd vi in Dan Visitacion, f.d
missionär i Afghanistan, till en Bibelhelg för
Afghaner och Iranier på deras språk (Dari)

2017 började med besök av ett böneteam från
Sydkorea. Senare, i juni, kom ytterligare ett
team från Sydkorea för att be för Sverige.

Årets Mission Adventures åkte till Rumänien.
21 personer från församlingar i Borlänge och
Rockneby var med!

Två olika DTSteam åkte hit
under
deras
missionsresa
för att under
några
veckor
hjälpa till bland
fl y k t i n g a r :
Först ett team från YWAM San Diego/Baja
(Tijuana), sedan ett gäng ungdomar från
YWAM Biarritz i Frankrike.

Mike var med i ledningsteamet för YWAM:s
Refugee Circle Gathering i Amsterdam i
augusti då c:a 90 missionärer kom för att
nätverka och lära sig av varandra när det
gäller möjligheter att hjälpa och nå ut till de
många flyktingarna runt om i världen.

Mike åkte till Goa i Indien för att utbilda och
stötta YWAM Goa vid ett möte där 100 lokala
ledare och pastorer fick undervisning av
YWAM:s grundare, Loren Cunningham på
Hawaii, via en live video länk. Vi kunde
också lämna high definition video-utrustning
till dem för framtidsbruk, som en gåva från
YWAM Dalarna och UofN Genesis Centre.

Vecka 7-9 hade vi sportlovsläger på YWAM
Dalarna med grupper från Borås, Närke och
Stockholm.

Vi var med och ledde lovsång på OASmötena i Leksand.

I April var vi med på Mission Adventures
globala ledarkonferens i Thailand.

Vi är så glada och tacksamma för alla
människor som hjälpt till med arbetet på
olika sätt under det gångna året.

Axplock från 2017

C:a 20 pers från YWAM Dalarnas utökade
team åkte till UMU Restenäs i Ljungskile i juli
för att ta hand om barnsamlingarna och
lovsången under YWAM:s InTouch läger.

Under våren hade vi åtta lördagsseminarier,
då vi studerade olika Bibelböcker.

Ett stort tack för alla förböner, all tid som
getts och alla gåvor vi fått.
Guds rikaste välsignelse till er alla!

På Sveriges Nationaldag sammankallade vi,
som tidigare år, till ekumenisk bön i Borlänge
och i Hedemora. Det här var en del av
Sverigebönens satsning.

På gång 2018
•

L

DTS på heltid, april till augusti. Undervisning
fram till midsommar, sedan missionsresa,
som börjar med några veckor i Sverige, bl.a.
Peace & Love musikfestival. Det är ännu ej
helt klart vart vi åker den sista månaden.

•

Mike samordnar årets Refugee Circle
Gathering, 23-26 april, denna gång i Aten.

•

Mission
Adventures
två
veckors
missionsresa för ungdomsgrupper i juli.
För mer information om Mission Adventures:
www.facebook.com/missionadventures.se

•

InTouch-läger på UMU Restenäs i juli, för alla
som vill vara med! Vi jobbar med barnen och
leder lovsång i år igen! Välkommen med!
Mer info på www.ywamrestenas.se/intouch

•

Välkommen också till en stor samling i
Pattaya, Thailand 2-8 Sept. "YWAM
Together" för alla som på något sätt har
kontakt med YWAM.
Info: www.ywamtogether.com

Köp böneguiden från oss för 20kr!

•

Vi planerar en resa till Indien i sept för att
hjälpa en ny DTS i Goa, med GENESIS video
teknik för att bryta isoleringen.

•

Vi fortsätter träffa pastorer och ledare
regelbundet och fortsätter också betjäna i
församlingarna på olika sätt.

Nästan varje måndag besökte Lotta
Hedemora för att tillsammans med EFS och
HKC ge lärjungaträning till den växande
gruppen afghaner och iranier som har valt att
följa Jesus.
Vi var också i Hedemora nästan varje vecka
för att be tillsammans med församlingsledare
i stan.
En gång i månaden bjöd vi in Borlänges
frikyrkopastorer på en informell frukost.
Detta fortsätter självklart 2018!
Under året fick vi också nästan varje helg
betjäna församlingar i Dalarna på olika sätt:
Med undervisning, predikan, lovsång eller
musikevent.

Vill du vara med som
månadspartner?
YWAM Dalarna är helt beroende av
gåvor från vänner och församlingar. Vi
har som mål att seminarier, kurser osv
ska täcka sina egna kostnader, men med
de löpande kostnaderna gick vi back
över 60.000 kr förra året.
Nu söker vi fler månadspartners, som vill
investera i det vi gör och regelbundet ge till
arbetet. Kanske är du en av 15 personer som
vill överlåta sig till att varje månad ge 500 kr
till YWAM Dalarna?
Vill du be över detta? Just nu har vi partners
som deltar i arbetet genom att ge mellan 100
och 3.000kr varje månad - och vi är så
tacksamma för alla som står med oss, många i
över 10 år nu.
Du kan ange ‘partners’ på BG-blanketten som
kommer med detta brev, eller skicka online.

Om du vill ha mer information om vilka vi är och om de program vi erbjuder, eller om hur du kan vara med och understödja arbetet eller på annat sätt
hjälpa oss praktiskt, kontakta oss! Du behövs!
Dina förböner är viktiga för oss och för vårt arbete! Be att Herren ska sända ut fler arbetare till sin skörd. (Luk 10:2)
Mike & Lotta Stevens, för YWAM Dalarna.
www.ywamdalarna.se
dalarna@ywam.se
Organisationsnummer 882602-1209
Kontor tel: 0243-21 55 53
Paypal donations can be made to “dalarna@ywam.se”

YWAMDalarna
facebook.com/ywamdalarna
mob: 073 324 4495
Gåvokonto BankGirot 5365-3184
Du kan också “Swisha” en gåva till YWAM # 123 389 46 80

