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VELKOMMEN! 

  

Evangelisk Luthersk Missionsforening inviterer jer alle til landsstævne 20.-22. oktober 2017 på Luthersk 

Mission Højskole i Hillerød. 

Et sådant stævne afholdes hvert tredje år og er for alle fra hele landet. 

På stævnet er der møder, seminarer og andre aktiviteter, og der er program for alle aldre: børn, juniorer, unge 

og voksne. 

Det giver rig mulighed for med ”Jesus i fokus” at være sammen om god forkyndelse og undervisning samt 

sang og musik. Det giver også mulighed for - på tværs af landet – at være sammen med kristne brødre og 

søstre i dejlige rammer. 

I anledning af 500-året for den lutherske reformation – den 31. oktober 1517 slog Luther 95 teser op på 

kirkedøren i Wittenberg – vil programmet være præget af dette. På forsiden ses Lutherrosen, der ligeledes er 

baggrund for de øvrige sider. Om Lutherrosen kan du læse mere på sidste side. 

 

Mange hilsener og på gensyn 

Landsstævneudvalget 

Lars Brixen, Benjamin Kirkegaard, Birthe Koefoed-Hansen, Inger Marie Lodahl, Tove Munk, 

Anders Storgaard og Henrik Vindum 

 

 

Hovedtalere på landsstævnet: 

Frede Møller, tidligere sognepræst i bl.a. Nexø og Hinge-Vinderslev. 

Per Munch, sognepræst, Nyker 

Poul Iversen, formand for ELM’s hyrde-lærerråd. 

 

 

Tilmeldingsfrist 20. september 2017. 

Når du tilmelder dig, kan du bruge tilmeldingsblanketten her i programmet. Husk at få alle oplysninger med! 

Du kan sende den med post eller scanne den ind og maile til elm@elm.dk. 

Eller du kan tilmelde dig online via www.elm.dk. 

Husk, at der skal være en blanket pr. deltager, også selv om flere evt. betaler samlet. 

  

mailto:elm@elm.dk
http://www.elm.dk/
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HOVEDPROGRAM 

Fredag 

Kl. 15.00 Ankomst, indkvartering og kaffe 

Kl. 16.30 Velkomst 

 Jesus - et møde for livet 

 v/Poul Iversen 

Kl. 18.00 Aftensmad 

Kl. 19.30 * Tjeneste - i Jesu fodspor 

 v/Frede Møller 

 Kaffe 

Kl. 21.30 Online fra Peru 

 Vi etablerer kontakt med Steffen Baagø Madsen 

 

Lørdag 

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00 Morgenandagt i grupper 

Kl. 09.30 * Jesus har sat mig fri – helt fri 

 v/Per Munch 

Kl. 10.45 Fra munk til reformator 

 Hvad var det, der førte denne tyske borgersøn fra et forholdsvis ukendt sted til at tage opgør med den 

magtfulde romersk-katolske pavekirke og arbejde på at føre kirken tilbage til Guds ords grund? Martin 

Luthers livsvej fra munk til reformator er en spændende historie, både menneskeligt og åndeligt. 

 v/Frede Møller 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.30 * Seminarer 1 

Kl. 15.15 Kaffe 

Kl. 15.45 * Seminarer 2 

Kl. 18.00 Aftensmad 

Kl. 19.30 * Et levende håb - et evigt liv  

 v/Frede Møller 

 Kaffe 

Kl. 21.30 Lovsang og vidnesbyrd 

 

Søndag 

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad 

 Oprydning og rengøring 

Kl. 10.30 Gudstjeneste 

 Jeg lever – ikke kun for mig selv 

 v/Per Munch 

kl. 12.00 Frokost 

 Færdiggørelse af oprydning og rengøring 

 Afrejse – farvel, tak for denne gang. Vel mødt igen! 

 

* = Børneprogram og juniorprogram 
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UNGDOMSPROGRAM   

Ved stævnet vil du få mulighed for fællesskab, åndeligt og menneskeligt på tværs af generationer. Du kan 

træffe venner, og I kan hjælpe hinanden i livet med Gud. Du bliver udfordret til at bruge din Bibel. Du har 

mulighed for at lære nyt og få indsigt. Det handler om at få sat Jesus i fokus. 

Her er et program for dig! 

Måltider indtager du sammen med de øvrige deltagere i stævnet. 

 

Fredag 

Kl. 16.30 Velkomst 

 Jesus - et møde for livet 

 v/Poul Iversen 
Kl. 18.00 Aftensmad 

Kl. 19.30 * Kan Gud bruge mig til noget? 

 - om tjeneste og nådegaver i Guds rige 

 v/Frank Risbjerg Kristensen og Benjamin Rasmussen 

 Kaffe 

Kl. 21.30 Online fra Peru 

 Vi etablerer kontakt med Steffen Baagø Madsen 

Kl. 22.30 * Hygge 

 

Lørdag 

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00 Morgenandagt i grupper 

Kl. 09.30  Jesus har sat mig fri – helt fri 

 v/Per Munch 

Kl. 10.45 * Min Bibel og mig 

 v/Enok Fredensborg 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.30 Seminarer 1 

Kl. 15.15 Kaffe 

Kl. 15.45 Seminarer 2 

Kl. 18.00 Aftensmad 

Kl. 19.30  Et levende håb - et evigt liv  

 v/Frede Møller 

 Kaffe 

Kl. 21.30 Lovsang og vidnesbyrd 

Kl. 22.30 * Spil, sport og hygge 

 

Søndag 

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad - herefter oprydning og rengøring  

Kl. 10.30 Gudstjeneste 

 Jeg lever – ikke kun for mig selv 
 v/Per Munch 

Kl. 12.00 Frokost 

Færdiggørelse af oprydning og rengøring 

 Afrejse – farvel, tak for denne gang. Vel mødt igen! 

 

* Disse programpunkter er særligt for unge. Mødelokale oplyses på stævnet. 
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JUNIORPROGRAM (4. klasse – 7. klasse) 

Er du klar?! Så er det nu, du skal mødes med dine gamle og nye venner fra hele landet. Juniorgruppen mødes 

flere gange under landsstævnet. 

 Thumbs up and see you!   

Fredag aften er der bibeltime og leg/konkurrencer. 

Lørdag formiddag er der bibeltime. 

Lørdag eftermiddag er vi sammen med Børnegruppen. Vi laver og pynter lagkager (Luther lagkage ) til 

alle på landsstævnet. Efter vi har spist kage, er der leg og boldspil i hallen. 

Lørdag aften er der andagt og forskellige aktiviteter  

Hver gang der er en * i hovedprogrammet, er der noget specielt for Juniorgruppen. 

Ledere: Kathrine og Erik Frandsen 

 

BØRNEPROGRAM (4 år – 3. klasse) 

Hej du! Vi glæder os til at se dig på landsstævnet. I Børnegruppen skal vi høre om Gud, synge, lege og være 

kreative. 

 High five - vi ses! 

Fredag aften er der bibeltime og leg/konkurrencer. 

Lørdag formiddag er der bibeltime. 

Lørdag eftermiddag er vi sammen med Juniorgruppen. Vi laver og pynter lækre og flotte lagkager (Luther 

lagkage ) til alle på landsstævnet. Når vi har spist kage, er der leg og boldspil i hallen. 

Lørdag aften er der andagt og forskellige aktiviteter. 

Hver gang der er en * i hovedprogrammet, er der noget specielt for Børnegruppen. 

Ledere: Solveig Kirkegaard, Berit Hedegaard, Hanne Ryberg. 

 

SMÅBØRNSPASNING 

Under møderne har forældrene mulighed for at opholde sig i pejsestuen med deres små børn (0 - 3 år).  
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SEMINARER 

Lørdag eftermiddag vælger du selv indholdet ved at deltage i seminarer både før og efter kaffepausen. 

Stævnekor gælder for hele eftermiddagen, mens de øvrige er forskellige før og efter denne pause. 

Da et seminar kan være overtegnet eller blive aflyst, skal du på tilmeldingen skrive første og anden prioritet. 

 

Kl. 13.30 Kl. 15.45 

1.  Luthersk guld 7. Må Kirken være politisk? 

2. Trosforsvar i hverdagen 8. At bede enkelt 

3. Stilhed og tiden 9. Selvværd i livet 

4. Diakoni 10. Luther-sange 

5. Pilgrimsvandring 11. Geo-caching 

6. Ytringsfrihed eller håneret  

12. Stævnekor 

 

 

1. Luthersk guld 

v/sognepræst Lars Morthorst Christiansen, Rødkærsbro 

Vi er en ”luthersk” missionsforening og hører til i en ”luthersk” kirke… Hvad gør missionsforeningen og 

kirken ”lutherske”? Hvad er kernen og det karakteristiske ved det ”lutherske”? – Vi vil se på Luthers teologi 

og på de vigtigste ting i den lutherske lære og arv… Der er ”guld” i det, og vi vil vi forsøge at grave det frem 

og vise, at der stadig er liv i det. 

 

2. Trosforsvar i hverdagen 

v/ konsulent i ELM Frank Risbjerg Kristensen, Ødsted (tidligere lærer på KFS’s ledertræningscenter 

LTC) 

Som kristne møder vi af og til vanskelige spørgsmål, som udfordrer troen på og tilliden til Gud hos os selv, 

eller som mennesker støder sig på, når de forholder sig til kristendom og Gud. De svære spørgsmål er 

vigtige. På dette seminar vil vi tage livtag med nogle af disse spørgsmål, f.eks.: ”Hvordan kan der være en 

god gud, når der er så meget ondt i verden?” -”Hvordan kan du tro på Bibelens skabelsesberetning, når 

videnskaben for længst har bevist evolutionen?” - Tag gerne dine egne svære spørgsmål med til seminaret, 

som bliver en blanding af undervisning, workshop og samtale om de svære spørgsmål. 

 

3. Stilhed og tiden. Kan vi leve uden at være online? 

v/cand. theol. Morten Vibert, Kibæk 

Med Smartphones, bærbare pc’er, tv og internet har vi både al kommunikation med omverdenen og al den 

underholdning, vi kunne drømme om, lige ved hånden. Vi vil i dette seminar beskæftige os med, hvorfor det 

er så vigtigt at kunne ”gå offline” og være alene med Gud, og hvordan vi kan gøre det! 
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4. Diakonalt arbejde 

v/missions- og familiesekretær. Helene Koefoed-Jespersen, Snogebæk 

Mange i ELM og andre kristne organisationer er i dag aktive i diakonalt arbejde. Det er arbejde med børn, 

med ældre, det er i cafeer for flygtninge, i besøgstjenester, praktisk hjælp og telefonrådgivning. Ja, der 

udvises virkelig stor kreativitet.  

I dette seminar vil vi se på, hvad Biblen siger om emnet og udfordre hinanden til at se mulighederne i vores 

lokalsamfund. Vi skal også tale om det evangeliserende element i diakonen. 

 

5. Pilgrimsvandring 

v/sundhedsplejerske Hanne Ryberg, Bjerringbro 

Efter en kort andagt med en sang og oplæg til refleksion vil vi i tavshed og senere i samtale med en 

medkristen opleve velsignelsen ved stilhed, indtryk, tanker/meditation og fællesskab, mens vi nyder skoven 

og Frederiksborg Slotshave. 

Husk varmt tøj, gode vandresko og gerne en flaske vand.  

 

6. Ytringsfrihed eller håneret? 

v/Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut 

Oplæg til debat: 

 Skal man kunne sige hvad som helst og slippe godt fra det? 

 Benytter man sin ytringsfrihed, når man ikke har andet på hjerte end at håne andre? 

 Hvordan øve fair kritik af fx islam, og hvordan imødegå kritik, der rejses af ”os”? 

Carsten Hjorth Pedersen er forfatter til bogen Respekt! Om åndsfrihed i dag 

 

7. Må Kirken være politisk?  

v/tidligere landssekretær i ELM Paul Otto Kjøller, Nyker 

Luthers lære om de to regimenter siger, at Gud styrer verden på to måder, nemlig i et verdsligt og i et 

åndeligt regimente. Det påstås at indebære, at kirke og politik ikke har noget med hinanden at gøre. Hvad 

betyder det i vor tid og i et efterkristent samfund? Hvem har det sidste ord, Kirken eller Folketinget? Skal 

man altid holde loven? 
 

8. At bede enkelt 

v/sognepræst Per Munch, Nyker 

Mange trænede og mange trætte bedere kan have brug for tilbagevenden til bønnens enkle tillid til Gud. Han 

ser ikke på det fint formulerede, men snarere på den længsel et menneske har efter ham. 

Seminaret formidler hjælp til fornyelse i bønslivet. En vigtig kilde til indholdet af seminaret er bogen “At 

bede enkelt” af Martin Luther. 

 

9. Selvværd i livet 

v/ konsulent i ELM Frank Risbjerg Kristensen, Ødsted 

De fleste af os kender til kampen om at slå til og være god nok i livet. Selvværdet bliver ofte udfordret. Vi er 

syndere, og forventninger både fra os selv og udefra kommer let til at udfordre både selvværdet og 

frimodigheden i livet og på trosvandringen. Gud fortæller os, at vi er uendelig værdifulde og værd at elske, 

men hverdagserfaringerne og fællesskabet med andre - både i og uden for det kristne fællesskab – ”mudrer” 

så let det hele til. Vi skal i dette seminar se på, hvordan vi både individuelt og i fællesskab med hinanden kan 

arbejde på at få styrket et truet selvværd og et udfordret selvbillede.  
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10. Luther-sange v/pensionist Finn Nygaard, Rønne 

Lær Martin Luther at kende fra hans musikalske og poetiske side. I får et sang- og musikforedrag om Luther 

og hans sange, som hele tiden veksler mellem fællessang og fortælling. 

 

11. Geocaching 
v/salgschef Henrik Munk, Skjern  

Geocaching er en udendørs skattejagt i den virkelige verden ved brug af GPS enheder eller en smartphone. 

Deltagere navigerer til et specifikt sæt koordinater og prøver derefter at finde cachen (en beholder), som er 

skjult på denne placering. Der er placeret caches (skatte) over hele verden og geocaching kan derfor også 

give god motion på ferien et eller andet sted. 

I dette seminar kommer du med rundt i nærområdet ved skolen. Husk at medbringe smartphone eller GPS, 

varmt tøj og passende fodtøj. 

 

12. Stævnekor 

v/korleder Nikolaj Kirkegaard Munk, Aarhus 

Sang og musik har gennem tiderne været en vigtig del af menighedens liv også i ELM. Tilmelder du dig 

stævnekoret, er det for begge seminarblokke. Der bliver sange fra forskellige genrer. Koret forventes at 

medvirke ved mødet lørdag aften. 

 

PRISER 

 

Hele stævnet Overnatning 

Priser inkluderer forplejning Værelse Sovesal/hjemme 

Voksne 520 kr. 350 kr. 

Børn 0 – 3 år Gratis Gratis 

4 – 10 år 130 kr. 85 kr. 

11 – 17 år 260 kr. 175 kr. 

Unge under uddannelse 390 kr. 265 kr. 

Max. pris pr. familie: 1500 kr. 

 

Priser for enkeltmåltider / 

delvis deltagelse 

 

Morgenmad 40 kr. 

Frokost 60 kr. 

Kaffe 25 kr. 

Aftensmad 60 kr. 

Enkelt overnatning i værelse 85 kr. 
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BETALING 
Beregn ud fra priserne her på siden, hvor meget du/I skal betale. 

Overfør pengene via netbank til reg.nr. 4720, konto nr. 330 96 22 

eller betal på stævnet. Husk at krydse af på tilmeldingssiden! 

Det er mest praktisk, hvis du betaler inden stævnet. 

 

Tilmelding senest den 20. september 2017! 

 

Gebyr ved tilmelding efter den 20. september 2017: 75 kr. 

 

PRAKTISK INFORMATION 

 

Adresse for stævnet: 

Luthersk Missions Højskole 

Ansgarvej 2 

3400 Hillerød 

 

Tlf. landssekretær, Peder Østergård Jensen: 4157 4995 

Tlf. formand for Landsstævneudvalget, Lars Brixen: 5138 4857 

 

ELMs sekretariat 

Tværstræde 6 

3700 Rønne 

Tlf. 56 95 96 80 

elm@elm.dk 

www.elm.dk 

  

mailto:elm@elm.dk
http://www.elm.dk/
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TILMELDNINGSSIDE/blanket  

(kun én person pr. blanket) 
 

Navn:   

 
Adresse:  

 
Postnr.: By: 

 
Telefon:  

 
E-mail:  

 
Alder:  

 

 

Overnatning:                Sovesal                  Værelse                    Hjemme/privat 

 

Deltager i hele stævnet 

 

         Ja  Nej, kun       fredag 

         lørdag 

         søndag 

 

 

Betaling:  via netbank  på stævnet 

 

 

Navn på betaler: _______________________________________ 

(skal kun udfyldes ved betaling via netbank) 

 

Evt. bemærkninger om særlige forhold (f.eks. allergi, diabetes og lign.) 

 

 

 

 

Tilmelding til seminarer: 

 

Seminar kl. 13.30:  1. prioritet nr. ________ 2. prioritet nr. ________ 

 

Seminar kl. 15.45:  1. prioritet nr. ________ 2. prioritet nr. ________ 

 

Hvis du vælger stævnekor, kan du ikke vælge et andet seminar, da det varer hele eftermiddagen. 
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Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530 og er blevet et udbredt symbol for den 

evangelisk-lutherske kirke. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfæstede Jesus Kristus. Det 

røde hjerte står for liv og kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde og fred. Den blå 

farve reflekterer Himmelens herlighed, og guldringen henviser til evigheden og uendelig rigdom. 

I rosen indgår fem kronblade. I programmet lader vi disse fem udfolde sig i 

 Frihed, som er et hovedbegreb i evangeliet, der taler om, at Jesus købte os fri fra forbandelse 

til at være Guds børn. 

 Tjeneste, der præger den kristnes indstilling til medmennesker, som vi er sat til at elske. 

 Evighed, som lægger et særligt perspektiv ind over livet, og som for den kristne giver håb 

og livsmening. 

 Fællesskab, der er helt uundværligt for de kristne, for de skal ikke leve alene, men sammen 

styrkes i troen. 

 Lovsang, som lader glæden over Jesus fylde hjertet og strømme ud til andre. 

I de fem kronblade er der sommetider indføjet de fem bogstaver -  V I V I T, som er latin og betyder 

Han lever. Jesus lever – det er ham, der er i fokus på vort stævne. 


