Torsdag 11/7

19:30

Aftenmøde v. Peder Østergaard: Jesus giver – du får evangeliet (Rom 1,16-17)

Fredag 12/7

10:00
14:30

Bibeltime v. Frank Kristensen: Abraham vol. I
Senioreftermiddag v. Simon Ambrosen

18:00

Fællesspisning på Bækkely

19:30

Aftenmøde v. Peter Techow: Jesus giver – du får håb og fred (Rom 5:1-11)

10:00

Bibeltime v. Frank Kristensen: Abraham vol. II

19:30

Aftenmøde v. Peter Techow: Jesus giver – du får fællesskab (Joh 17,24-26 og 1.Joh 1,1-4)

21:30

Koncert v. Amalie Skriver

14:00

Bibelcamping-gudstjeneste v. Hans Vilhelm Breum Jakobsen

19:30

Rystesammen for alle

21:30

Lovsangsaften v. BC-bandet

10:00

Bibeltime v. Peder Østergaard: Paulus – den omvendte farisær

19:30

Aftenmøde v. Andreas Ipsen: Jesus giver – du får ufred (Lukas 12,49-53)

10:00

Seminarer (se bagsiden)

12:00

Beachvolleyturnering

17:30

Fællesspisning – Helstegt gris (billetter købes på forhånd)

19:30

Aftenmøde v. Carsten Espersen: Jesus giver – du får Guds kærlighed (Lukas 7,36-50)
At være volontør i Peru v. Lene Dam

Lørdag 13/7

Søndag 14/7

Mandag 15/7
Tirsdag 16/7

21:30
Onsdag 17/7

10:00
13:00
19:30
21:30

Torsdag 18/7

Fredag 19/7
Lørdag 20/7

10:00

Bibeltime v. Carsten Espersen: Johannes Døberen vol. I
Beachparty på stranden
Aftenmøde v. Andreas Ipsen: Jesus giver – du får evigt liv (Joh 3,16-21)
Sang- og vidneaften

18:00

Bibeltime v. Carsten Espersen: Johannes Døberen vol. II
Fællesspisning på Bækkely

19:30

Aftenmøde v. Jesper Smed Risbjerg: Jesus giver – du får frihed fra synden (Rom 8,1-4)

10:00

Bibeltime v. Andreas Ipsen: Elias (1. Kong 17-19)

19:30

Aftenmøde v. Chris Rasmussen: Jesus giver - du får et kald og en tjeneste (Kol 3,12-17)
Fælles morgenmad, herefter nedpilning og rengøring

8:30

BØRNE- OG JUNIORSPOR

UNGSPOR

FREDAG-LØRDAG OG MANDAG-FREDAG KL. 10:00

FREDAG-LØRDAG OG MANDAG-FREDAG KL. 10:00 I
NIKODEMUSTELTET.
Forkyndelse for unge – se særskilt program!
Kontakt Chris tlf. 21963756 eller Milka tlf. 21950206

De små 0-5 år: kontakt Ida Vibert tlf. 61273986
Børn 6-9 år: kontakt Solveig Kirkegaard tlf. 40783980
Junior 10-13 år: kontakt Filip Ambrosen tlf. 60515989

SEMINARER – TIRSDAG D. 16/7

Der serveres gratis morgenmad for unge i
Nikodemusteltet mellem kl. 09:00-09:30

A: VORES PROTESTANTISKE FÆTRE v. Finn Aa. Rønne, professor i kirke- og missionshistorie
Vi er i familie med de reformerte, baptisterne, pinsefolkene og alle de andre protestantiske kristne, fordi vores kirker har
rødder tilbage til reformationen i 1500-tallet. Og så er der alligevel forskel på os. Hvori består forskellene? Og hvor vigtige
er de i dag?
B: PÅVIRK MED RESPEKT v. Carsten Hjort Petersen, Kristent Pædagogisk Institut
Når vi har med andre mennesker at gøre, påvirker vi dem - og de påvirker os. Neutralitet er en umulighed. Men vi kan påvirke
på både gode og dårlige måder. Det er derfor meget vigtigt at øve sig på at påvirke med respekt. Det gælder ikke mindst, når
der er tale om religiøs påvirkning og på en særlig måde i forholdet mellem voksne og børn. Præsentation af en tænke- og
handlemodel. Hvordan øve positiv social kontrol i forhold til børn?
C: TROSFORSVAR – OGSÅ TIL HVERDAG v. Frank Kristensen, ELM konsulent og Chris Rasmussen, ungdomssekretær
Vi har alle et kald til at bære troen på Jesus med os ud i hverdagslivet og være i hverdagsmission. En vigtig del af dette er
også at arbejde med at kunne sætte konkrete ord på at forsvare det vi tror på. Mennesker omkring os har brug for, at der er
god plads til at de kan stille de spørgsmål, som dukker op hos dem, når de møder en kristen som står op for det han/hun
tror på. I dette seminar skal vi mest arbejde med hvordan vi kan gå ind de vigtige og udfordrende spørgsmål, som mennesker
omkring os kan finde på at stille til os, og som det er vigtigt for dem at blive mødt respektfuldt i uden at vi dermed skal være
alvidende orakler fra Gud!

FÆLLESSPISNING

HUSK…

AT HOLDE ØJE MED INFOTAVLER FOR NÆRMERE INFORMATION OM
FREDAG 12/7 30 kr. – Forloren hare
TIRSDAG 16/7 60 kr. – Helstegt gris, inklusivt tilbehør
- BEACHPARTY
TORSDAG 18/7 30 kr. – Boller i karry
- LØB FOR BØRN OG JUNIORER
Børn (3-12 år) spiser med til halv pris (0-3 år gratis)
- PRAKTISK INFORMATION
Køb madbilletter i bogsalget
- SAMTALETILBUD
senest kl. 12:00 den pågældende dag

