
 

Uge 29 med Gud – et plaster på BC-såret 

Som bekendt er ELM Bibelcamping 2020 aflyst. Som et plaster på såret 

tilbyder vi en mulighed for i fire dage - fra lørdag aften til tirsdag efter-

middag - at deltage i forkyndelse og fællesskab på Bækkely - uden cam-

ping/overnatning. Konceptet tilpasses løbende til anbefalinger og regler, 

så vi sikrer os mod smitterisiko. 

  

Uge 29 med Gud er et enkelt koncept, hvor der er mulighed for at høre 

forkyndelse og undervisning, både i form af bibelundervisning og om 

aktuelle emner. Der vil være tilbud både for børn og voksne og alle al-

dersgrupper er velkomne.  

 

Tilmelding til møderne er nødvendig 

Da vi skal leve op til  alle Corona-regler er tilmelding nødvendigt. Der 

kan tilmeldes til enkeltmøder. Se oplysninger om tilmelding på bagsiden. 

 

Deltagelse er til gengæld gratis! 

 

VELKOMMEN! 

PROGRAM 

Lørdag d. 11. juli 

kl. 19.30 PRÆDIKEN v. Mathias Lind 

Sang og musik ved Charlotte og Birger 

Kaffe til "medbragt brød" 

 

Søndag d. 12. juli 

kl. 14.00  PRÆDIKEN v. Finn Aasebø Rønne  

(Børneprogram) 

Kl. 15.00  Kaffe ”til medbragt brød”  

Kl. 16.00  ”Pilgrimstonen” før og nu 

FOREDRAG OG SAMTALE v. Finn Aasebø Rønne og Peder Ø. Jensen 

Vi vil her dykke ned i, hvordan forventningen om det evige liv præger 

synet på den verden, vi lever i nu. 

 

Uge 29 med Gud 
-fællesskab og bibel 



Mandag d. 13. juli 

kl. 10.00  Esajas bog kapitel 40 – ’Trøst mit folk’  

BIBELTIME v. Frank Kristensen (Børneprogram) 

kl. 12.00  Frokost ”på egen hånd”  

 

kl. 13.00  Kan vi presse lidt hvile ind i børnefamilielivet anno 2020? 

SEMINAR v. Søs Kjøller (Børneprogram) 

Mange børnefamilier oplever en travl hverdag med mange aktiviteter, 

praktiske opgaver osv. Vi bliver aldrig færdige! Skal vi også hvile os?  

Efter oplægget bliver der mulighed for at dele refleksioner og måske er-

faringer med hvile i mindre grupper. 

kl. 15.00  Kaffe til ”medbragt brød”  

 

kl. 20.00  SANG-AFTEN v. Milka-Koefoed-Jespersen og Chris Rasmus-

sen. Kaffe til ”medbragt brød” 

 

Tirsdag d. 14. juli 

kl. 10.00  Håbet og livet i verden  Fil. 1,12-30; 2,12-18  

BIBELTIME v. Peder Ø. Jensen (Børneprogram) 

12.00  Frokost ”på egen hånd”  

 

kl. 13.00  Personlighedstyper og trosliv 

SEMINAR v. Frank Kristensen 

Vi er alle vidt forskellige – også i det kristne fællesskab. Hvad betyder 

disse forskelle i personligheder og personlighedstyper for vores trosliv 

og for vores blik på livet og hinanden? (Børneprogram) 

kl. 15.00  Kaffe og afslutning 

 

Tilmelding 

Tilmelding er en forudsætning for deltagelse. Vi anmoder om, at man 

framelder sig ved forfald. Der er et begrænset deltagerantal på 100 per-

soner pr. enkelt programdel. Hvis der skulle være optaget til et pro-

grampunkt, får man direkte besked. 

Tilmelding foregår på www.elm.dk eller ved at kontakte Sekretariatet på 

elm@elm.dk eller 5695 9680. 

 

Praktisk 

Corona-reglement 

Alle skal overholde de almindelige regler. 

Møderne 

Møderne vil blive gennemført efter retningslinjer for kirker og trossam-

fund. Der vil kun i begrænset omfang være fællessang. 

Mulighed for streaming 

Nogle af møderne vil blive streamet online, så de kan ses hjemmefra, 

eller på anden vis. Mere info følger. 

Mad og drikke 

Deltagelse er baseret på, at man selv sørger for forplejning undervejs. 

Dvs. at man medbringer mad. Der vil blive lavet kaffe på Bækkely til 

kaffetiderne. Maden indtages som udgangspunkt udenfor på Bækkelys 

arealer. Borde og bænke på Bækkely kan anvendes.  

 

Adresse: 

Bækkely 

Sdr. Mosevej 23 

3730 Nexø 

 


