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Nu er det nu!
NU ER DET NU AT DET HELE TAGER FART

Endelig er det blevet sommer, endelig er det blevet juli og 
endelig er det tid til årets Sommerstævne.  
Hele holdet bag Sommerstævnet står klar til at give alle jer 
en uforglemmelig uge, med masser af snak, hygge, under-
visning og alt det andet der hører med til Sommerstævne i 
Lindenborg.
Du har lige nu fat i din manual til en god uge. I denne folder 
finder du nemlig alle de informationer du har brug for, for 
at komme godt igennem ugen. Her er alle de praktiske in-
formationer samlet på ét sted. Her er også en oversigt over 
alle de gode tilbud, der ugen igennem vil bidrage til at net-
op denne uge, bliver helt i top. Giv dig selv tid til at kigge 
programmet godt igennem, så du ikke risikerer at gå glip af 
dit favoritprogrampunkt. Skulle der i løbet af ugen være æn-
dringer, vil de blive annonceret i hallen.
Hvis der er spørgsmål, så kom forbi mig og lad os tage en 
snak. 
Vi er klar – I er klar – og nu er vi i gang.
Jeg glæder mig til at se jer alle rundt om på området.

På Koordinationsudvalgets vegne
Lars Gaarden
Stævnechef

Morgenmad kl. 07.30 - 08.30 i spiseteltet
Frokost kl. 12.30 i spiseteltet
Aftensmad kl. 17.30 i spiseteltet

For at få udleveret mad, skal der fremvises gyldig 
madbillet. Hvis man henter mad til andre, skal man have 
deres billet med.

For dig, der ikke har bestilt mad ved tilmelding: Der kan 
bestilles mad, til efterfølgende dag, i Informationen hver 
dag inden kl. 11.00.

PRISER
Morgenbuffet pr. måltid
Voksne - 45 kr. Børn 3-12 år - 30 kr.

Frokost pr. måltid:
Voksne  - 60 kr. Børn 3-12 år - 45 kr.

Varm aftensmad pr. måltid:
Voksne - 75 kr. Børn 3-12 år - 55 kr.

MENU
Her er, hvad du kan nyde til aftensmad ugen igennem. Der 
er rigeligt, og du kan være sikker på, at du bliver mæt.

Menu
FROKOST

Ta’ selv bord med forskelligt brød og pålæg

SØNDAG
Lasagne

MANDAG
Kylling i karry med ris

TIRSDAG*
Græsk farsbrød med tzatziki og græske kartofler

ONSDAG
Ribbensteg med kartofler, sauce og rødkål

TORSDAG
Sorte gryde m. kød, løg, svampe, peberfrugt 

og cocktailpølser hertil kartoffelmos

FREDAG - FESTMIDDAG
Langtidsstegt oksecuvettesteg med flødekartofler

Til alle aftensmåltider
serveres der forskellige blandede salater

Spiseteltet



PRAKTISKE OPLYSNINGER
SOMMERSTÆVNETS ADRESSE
Efterskolen Lindenborg, 
Borrevejlevej 26, Lejre
4000 Roskilde

INFORMATIONEN
Informationen finder du i forbindelse med 
Hallen.
Åbningstider:
Søndag .................................... 12.00-21.00
Mandag ........... 9.00-12.15 og 13.15-17.00
Tirs-fredag  ...... 9.30-12.15 og 13.15-17.00
Lørdag  ...................................... 9.00-11.30

BAD OG TOILET
Alle badene kan benyttes, men af hensyn 
til rengøring kan de være lukkede i en 
kortere periode. Der er badefaciliteter for 
damer i hallen, og for både herrer og da-
mer i Stadionbygningen og i badevogne på 
campingpladsen. Handicapbad forefindes 
i badevogn på campingpladsen. Toiletter 
findes i hallen, Stadionbygningen, spisesa-
len samt på campingpladsen.

VÆRELSER
Der må ikke tændes levende lys på værel-
serne. Værelserne afleveres opryddet og 
fejet ved afrejse.

RYGNING
Skolen er almindeligvis røgfrit område. 
Der kan dog ryges på anviste steder.

SAMARITTERVAGTEN
Træffes på 20 25 98 93.

TEKNIKVAGTEN
Træffes på 20 25 97 87.

ARMBÅND
Alle deltagere, der er tilmeldt stævnet, vil 
få udleveret armbånd ved ankomsten.
Armbåndet skal bæres de dage, man del-
tager i stævnet.

Gæster, der deltager i stævnet på dags-
basis, henvender sig i Informationen og 
køber armbånd. Vi forventer, at alle på 
denne måde vil være medansvarlig for 
stævnets økonomi.
Det er muligt at købe dags- eller ½-dags 
armbånd.

Kidz Camp, Beat Camp, Fusion Camp , Ur-
ban Camp og Soul Camp har deres egne 
armbånd og farvekoder.

ARBEJDSGRUPPER
Du har måske ønsket en arbejdsopgave.
Denne er du informeret om pr. email in-
den stævnet. Ellers kan du se din opgave 
på opslag i informationen.

KOPIERING
Hvis du, som leder, har brug for fotoko-
pier, kan du aflevere dit materiale i Infor-
mationen, og aftale hvornår du kan hente 
dine kopier.

KOMMUNIKATION
Ved ændringer til programmet eller an-
det relevant der skal kommunikeres ud, 
skriv til kommuniktionsansvarlig Jonathan 
Stephansen 42 46 22 58 eller
jonathan.step@hotmail.com.

INDKØBSMULIGHEDER
Dagli’ Brugsen: Gevninge Bygade 2,
Gevninge, 4000 Roskilde. 2,5 km
Super Spar: Hornsherredvej 3,
4060 Kirke Såby. 3,6 km
Fakta Lejre: Lejrevej 4, 4320 Lejre. 7,1 km
Netto Svogerslev: Brønsager,
4000 Roskilde. 7,2 km
Kvickly Hyrdehøj: Hyrdehøj Bygade, 4000 
Roskilde. 9,5 km.

sommerstævne.dk

STUDIERABAT
Husk, at der er studierefusion til unge, der 
er studerende foråret 2019 på kr. 250,00 
ved deltagelse hele ugen og mod forevis-
ning af studiekort. 
Refusionen udbetales kun på stævnet ved 
informationen.

WIFI
Der er i år desværre ikke mulighed for at 
komme på Wifi-netværk på området. 

LIVE-STREAM 
Følg med hjemmefra, når vi sender live fra 
Sommerstævnet 2019 hver dag.
Formiddagsmøde kl. 10.00.
Aftenmøde kl. 19.30. 
Det foregår her på Sommerstævnets Face-
book-side.

HAR DU DOWNLOADET
SOMMERSTÆVNE APP’EN?
Find den på App Store og Google Play og 
hav altid programmet med dig i lommen!

TAK TIL SLUT
Koordinationsudvalget vil gerne sige stor 
tak til alle de frivillige, der, på hver deres 
måde, bidrager til at Sommerstævne 2019 
kan lade sig gøre.
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AFTENMØDER I HALLEN OG PÅ LILLE SCENE
Ruben Andersen-Hoel fra Vanløse Frikirke, Charlotte Willer fra Regen/Kristuskirken på Nørrebro og Jakob Vagner 
fra Roskilde Baptistkirke er værter ved aftenmøderne på Store Scene (Hallen) på Sommerstævnet. Møderne er for 
alle voksne! Som noget nyt i år er de ældste unge med i hallen, og det kommer til at sætte sit præg på møderne. 
Lovsang ledes af Casper Walsøe-Hansen fra Regen/Kristuskirken og et kompetent band med folk fra forskellige 
kirker på Sjælland. Der vil være tid og rum til at fordybe os i tilbedelse, og vi glæder os til at genopdage det gode 
fællesskab med hinanden og med den treenige Gud.
I løbet af ugen skal vi om aftenen undersøge Sommerstævnets tema om det gode fællesskab. Vi vil arbejde 
os fra det store verdensomspændende kristne fællesskab til kirken, familien, hverdagslivet og kaldet til alle 
kristne. Glæd dig!

Mandag, tirsdag og onsdag vil der være alternative aftenmøder, som finder sted på Lille Scene – i spisesalen. 
Her vil man kunne møde en blanding af foredrag og sang og musik. 
Se nærmere program andet sted i hæftet.IN
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SPONSORLØB
Fredag kl. 13.30 skal du snøre løbeskoene og løbe så langt 
du kan på en afmærket bane på sommerstævnets område. 
Inden da skal du have fundet nogle, der vil give dig penge, alt 
efter hvor langt du løber, f.eks. 10 kr. pr. km. Og du skal lave 
en sponsorkontrakt med dem. Den kan du hente i sommer-
stævnets Information.
Pengene, som alle løberne løber ind, går til Wild Card – at få 
flere økonomisk svagt stillede med på Sommerstævnet næste 
år. Vi hjælper normalt 65 mennesker på den måde, og vil ger-
ne hjælpe endnu flere til at komme med.
Tilmelding foregår til Mikkel Andersen Rosendahl på 31 34 91 
51 eller på listen i Informationen.

MORGENSANG
Er du en af dem der elsker at starte dagen med en sang – eller 
en af dem der aldrig kan få nok af dejlige morgensange: Så 
kom og hjælp os med at starte dagen ordentligt op.
Tirsdag til fredag kl. 9.30 er der morgensang på Store Scene, 
hvor vi vil synge nye, gamle, kendte og måske ukendte mor-
gensange sammen. Det er Lars Gaarden der har fået følge-
skab af en af sine gode legekammerater indenfor musik, Lotte 
Schrøder, og de to vil sammen med et par blæsere sørge for 
at få startet dagen godt.
Vi glæder os til at synge med jer.
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HEALING ROOMS
Hver eftermiddag tilbydes forbøn og samtale i Healing Room. I 
dette ”helbredende” rum ledes hver enkelt ind i Guds nærvær, 
ind i det rum, hvor man kan blive mødt af Guds lægedom. 
Healing Rooms er en kristen forening, der arbejder på tværs 
af kirkeretninger med det formål at formidle Guds kærlighed 
til brudte og syge mennesker. Healing Rooms er åbent hver 
eftermiddag kl. 13.30 - 15.00 i Birkestuen.

TOLKNING (ENGLISH BELOW)
Der vil blive tolket fra dansk til engelsk i hallen ved store scene 
i løbet af ugen. Hent dit headset bagerst i hallen og sæt dig i 
venstre side af hallen. Hent en vejledning i infomation eller 
bagerst i hallen. Du skal bruge en app ”beonair listener”. Vores 
svenske og norske gæstetalere vil blive tolket på storskærm til 
dansk med stikord.

There will be interpreted from Danish to English in the hall at 
big stage during the week. Get your headset in the back of the 
hall and sit on the left side of the hall. Download instructions 
in information or at the back of the hall. You need an app ”be-
onair listener” Our Swedish and Norwegian guest speeches 
will be interpreted on a large screen for Danish with cues.

Wild Card

DÅBS- OG NADVERGUDSTJENESTE
Fredag kl. 15.30 mødes alle til fælles dåbs- og nadvergudstje-
neste ved fjorden. Lone Møller-Hansen og John Nielsen står 
for gudstjenesten. Ønsker du at blive døbt, så henvend dig til 
din præst, og lav sammen med vedkommende en aftale med 
Lone 23 47 40 15 eller John 40 74 65 74.

MIDDAGSLURSSEMINAR
Som noget nyt i år, vil vi lave et tilbud primært til småbørns-
familier, men alle som er interesserede er selvfølgelig meget 
velkomne. Det kan være svært at nå at komme til en masse 
undervisning med små børn, så derfor vil vi tilbyde lursam-
linger. Det kan være i det tidsrum de små sover og samtidig er 
det også muligt at have børn med. 
Der er plads til alle. Det vil være et steder hvor der er mulighed 
for samtale, et sted at blive opmuntret og et sted at dele det 
som er svært i hverdagen. Det vil være en tid til bøn, samvær 
med Gud, og en tid på dagen at kunne søge tilflugt Gud som 
den ultimative forælder og bare lige være. Der vil også være et 
input det siger noget om at være i den livsfase. Programmet 
vil ca. vare 1 time hver dag kl. 12.30 i Kidz-teltet. Det vil være 
Maria og Kasper Klarskov fra Kirken i kulturcenter Vendsyssel. 
De har selv tre skønne børn og ved hvad det handler om i den 
livsfase der er værter for tilbuddet. Kom og vær med til et frisk 
pust med andre familier hver dag i uge 30 på Lindenborg.



FREDAG – WILD CARD
Ikke alle mennesker har mulighed for at komme på Sommerstævne, hvis de selv skal betale. Derfor har vi en 
mulighed for at tilbyde et Wild Card. Det er fortrinsvis for mennesker på kontanthjælp eller integrationsydelse. 
Normalt kan vi hjælpe ca. 65 personer til en dejlig uge blandt andre kristne. I mange tilfælde er det den eneste 
ferie, de har råd til. Hjælp med til at flere kan deltage her!  Mrk. ”Wild Card”

TIRSDAG - PRÆSTEN SKAL UDDANNES
I Burundi og Rwanda er der hårdt brug for veluddannede præster. I Rwanda er det på grund af nye lovkrav og i 
Burundi på grund af kirkevækst. I Rwanda stiller myndighederne nye krav til uddannelsesniveauet hos præsterne 
i menighederne og krav om, at kvinder kan ordineres som præster. Vi står derfor med en historisk opgave med at 
uddanne præster, så de som minimum har en bachelor i teologi. Det vil vi gerne hjælpe vores søsterkirke i Rwan-
da med, så sammen med de canadiske baptister starter vi en overbygningsuddannelse til præsterne. I Burundi 
oplever vi i disse år en stor kirkevækst, og dermed et stort behov for nye veluddannede præster og kirkeledere. 
En god og sund menighedsudvikling foregår bedst, hvis der også er en god og veluddannet præst. Vi håber på din 
støtte til at hjælpe vores brødre og søstre i Burundi og Rwanda. Mrk. Præster

SØNDAG – UDSATTE KVINDER I MYANMAR
I Myanmar er kvinder i de små landsbysamfund under pres. Utallige historier vidner om misbrugte og voldtagne 
kvinder, der ikke har adgang til retssystemet, ganske enkelt fordi de er kvinder.                                    
Missionsforbundet har sat sig som mål at hjælpe 20 kvinder om året til en retsproces, både for kvindernes skyld, 
men også for at skabe en ny holdning i de små totalt mandsdominerede samfund. Én retssag koster ca. 2.400 kr. 
Mrk. Voldsramte kvinder

ONSDAG – SKOLEPROJEKT I GHANA
Missionsforbundet har siden 2003 støttet børnehjemmet Father’s Home i Ghana – et hjem som rummer ca. 85 
forældreløse børn og unge. Som noget nyt vil Father’s Home fra september i år etablere en førskole for 2-4 årige 
– både børn fra hjemmet og børn fra lokalsamfundet.
Bygningerne er ved at blive klargjort, og legeplads anlægges, men der er brug for midler til inventar og undervis-
ningsmaterialer. Derfor går dagens kollekt til at sikre gode aktiviteter og god undervisning til ca. 50 børn, hvoraf 
hovedparten er forældreløse. Mrk. Skole Ghana

MANDAG – FORFULGTE KRISTNE
Millioner af baptister over hele verden lever fortsat med, at deres tro ikke må være offentlig og med social vold. 
Baptister fra alle dele af verden er berørt – fra Indien til Nigeria, Cuba til Israel, Myanmar til Rusland. Baptisternes 
Verdensalliance, BWA, arbejder aktivt som politiske fortalere, træner mennesker i at kæmpe for religionsfrihed 
for mennesker af alle slags tro.
Religionsfrihed er en kostbar gave og gennem et arbejde i FN og videre ud i verden, har BWA det sidste år sikret, at 
400 baptistkirker forblev åbne og aktive. Vil du stå sammen med os, når vi står sammen med ungdomsledere, der 
er arresteret i Venezuela, støtte stipendier for familien til en martyr i Den Centralafrikanske Republik, sponsere 
træning i menneskerettigheder i Nepal, bede for alle, som møder forfølgelse og modigt tale for  religionsfrihed 
for alle. Mrk. Forfulgt

TORSDAG - HJÆLP TIL INTERNT FORDREVNE
Der er stadig mange, der er flygtninge i eget land i Myanmar. I Kachin-staten i det nordlige Myanmar, er der fortsat 
uro og det betyder, at mange ikke kan vende tilbage til deres landsbyer. Baptisterne i Kachin driver mere end 75 
lejre for internt fordrevne, og her er et af de helt store problemer adgangen til skolegang . Konkret går vores mid-
ler til at understøtte undervisningen. De opbygger lokale biblioteker og forsyner skolerne med sportsudstyr og 
andre materialer. Derudover støttes et landbrugstræningscenter, hvor mange unge fra lejrene får en uddannelse 
indenfor landbrug, ledelse og mission.  Mrk. Fordrevne

KOLLEKTER VED AFTENMØDERNE MOBILE PAY 777703
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Har du brug for servering/service fra Hyggehjørnet så kontakt finn@famgunther.dk

Fællessang hver aften 21.30 – 22.30 – Kom og vær med

Massage
Har du ondt i ryggen

af at sidde stille?

Har du spillet for
meget fodbold?

Jeg vil gerne forsøge at 
lindre ubehaget med en 

omgang massage.

Giv mig et ring og vi laver 
en aftale om at mødes.

Førstehjælper & massør.
Paul-Erik 29 82 47 05.

Ungdomsrådet 
giver gratis frokost!
Vi har lyst til at spise sammen med dig! 
Onsdag på Sommerstævnet samler Ungdomsrådet alle MBU’s børne, teen- og 
ungdomsledere til frokost! Find os i Bakkehuset, så byder vi velkommen med lækker 
frokost, gode snakke og intensiv hygge.

Hvorfor skulle jeg komme?
Det skal du fordi kendskab giver venskab. Ungdomsrådet ønsker at styrke netværket 
mellem børne-, teen- og ungdomslederne i MBU.
Sammen kan vi gøre mere og mulighederne for endnu federe børne-, teen- og ung-
domsarbejde på tværs af landet bliver større, når vi ved hvem hinanden er.
Ses vi? Det tror vi da nok vi gør! Onsdag på stævnet kl. 12.15 og en time frem i 
Bakkehuset. Tilmeld dig begivenheden på MBU’s Facebookside, så vi ved hvor meget 
frokost vi skal bestille.

Hey
ledere
i MBU!
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Campingchef
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SOMMERSTÆVNE 2019
OVERSIGT OVER STÆVNEOMRÅDET

RAFFE



Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Morgen

07.30-08.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

Formiddag

09.30-09.50

Ankomst kl. 12.00

BiD Landskonference kl. 9.30 - 17.00 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang 

Afslutningsfest

Afrejse

10.00-11.00 DDM - PULS 10.00-11.30 Mikael Tellbe Mikael Tellbe Mikael Tellbe Per-Arne Dahl

11.15-12.00
John Nielsen Lone Møller-Hansen John Lorenzen Familiefest

Refleksion Refleksion Refleksion Refleksion

12.30-13.15
Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

Middagslur-seminar Middagslur-seminar Middagslur-seminar Middagslur-seminar

Tidlig eftermiddag

13.30-15.00

BiD Landskonference kl. 9.30-17.00 Forfulgte kristne - Elijah Brown Helen Murphy - Tjen din by Åndelige forældre
- Torbjørg Oline Nyli

Et liv i relation
- Jonas Norgaard Mortensen

 

Noget om den kristne tro
- Lars Rosenkrands 

Noget om den kristne tro
- Bente Højris

Noget om den kristne tro
- Philip Fodgaard

Noget om den kristne tro
- Svend Ryborg

Noget om den kristne tro 
- Anders Hyldgaard

DDM - repræsentantskabsmøde

Diakoni og omsorg – om helende 
fællesskaber med Baptisternes 
afholdsmission - BAM, efterfulgt af 
BAMs generalforsamling

Kasserer møde (lok. 3) Kvindenetværk Kærlighed og klima 
- Mikael Jarnvig At dele troen - Henrik Nissen 

DBSU møde (lok. 2) BBU årsmøde International Mission - DDM Christine Walsøe - Homofili

Pilgrimsvandring Peter Overbeck 
(Mødested foran Bogteltet) Kidz Fun kl. 14-16 Sponsorløb (Mødested foran Bog-

teltet)

Sen eftermiddag

15.30-17.00

BiD Landskonference kl. 9.30 - 17.00 Familiefest med Pastaparty kl. 
16-17 Krista Bojesen - SKAM International Mission - DDM Dåb + Nadver (ved fjorden)

Åbningsmøde kl. 16.00 DDM - repræsentantskabsmøde  Netværksgrupper
- Martin Walsøe (Vineyard) International Mission - BiD

En fremmed er en ven
- BiD integrationsudvalg

Hvordan lede frivillige
- Mette Holmgaard

Nyreligiøsitet vs kristendom 
- Dina Al-Erhayem

Ægteskabsseminar
- Tina og Max Jalk

Ægteskabsseminar
- Tina og Max Jalk

17.30-18.15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

Aften

19.30-21.30 Kristian Bonde-Nielsen Elijah Brown Helen Murphy Torbjørg Oline Nyli Per-Arne Dahl
- Fællesskabets kraft 

Rasmus Jonstrup
-Kirke for evigt

19.30-21.30 
Alternativ

Rune Funch - Det gode fællesskab i 
ord og toner

Jeanette Munksbøl
- Når det bedste bliver det værste 
og det værste det bedste”

Iben Krogsdal - salmesangsaften  
Fuldmagt til liv

Sen aften

21.45 Lindenborg Live Lindenborg Unplugged Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live
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HALLEN
SPISESAL

FOREDRAGSSAL
BAKKEHUSET
BIRKESTUEN

KLASSELOKALE
VED FJORDEN
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- Lars Rosenkrands 

Noget om den kristne tro
- Bente Højris

Noget om den kristne tro
- Philip Fodgaard

Noget om den kristne tro
- Svend Ryborg

Noget om den kristne tro 
- Anders Hyldgaard

DDM - repræsentantskabsmøde

Diakoni og omsorg – om helende 
fællesskaber med Baptisternes 
afholdsmission - BAM, efterfulgt af 
BAMs generalforsamling

Kasserer møde (lok. 3) Kvindenetværk Kærlighed og klima 
- Mikael Jarnvig At dele troen - Henrik Nissen 

DBSU møde (lok. 2) BBU årsmøde International Mission - DDM Christine Walsøe - Homofili

Pilgrimsvandring Peter Overbeck 
(Mødested foran Bogteltet) Kidz Fun kl. 14-16 Sponsorløb (Mødested foran Bog-

teltet)

Sen eftermiddag

15.30-17.00

BiD Landskonference kl. 9.30 - 17.00 Familiefest med Pastaparty kl. 
16-17 Krista Bojesen - SKAM International Mission - DDM Dåb + Nadver (ved fjorden)

Åbningsmøde kl. 16.00 DDM - repræsentantskabsmøde  Netværksgrupper
- Martin Walsøe (Vineyard) International Mission - BiD

En fremmed er en ven
- BiD integrationsudvalg

Hvordan lede frivillige
- Mette Holmgaard

Nyreligiøsitet vs kristendom 
- Dina Al-Erhayem

Ægteskabsseminar
- Tina og Max Jalk

Ægteskabsseminar
- Tina og Max Jalk

17.30-18.15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

Aften

19.30-21.30 Kristian Bonde-Nielsen Elijah Brown Helen Murphy Torbjørg Oline Nyli Per-Arne Dahl
- Fællesskabets kraft 

Rasmus Jonstrup
-Kirke for evigt

19.30-21.30 
Alternativ

Rune Funch - Det gode fællesskab i 
ord og toner

Jeanette Munksbøl
- Når det bedste bliver det værste 
og det værste det bedste”

Iben Krogsdal - salmesangsaften  
Fuldmagt til liv

Sen aften

21.45 Lindenborg Live Lindenborg Unplugged Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live

Lokaler

Store Scene (Hal)

Soul telt

Foredragssal

Lille Scene (Spisesal)

Bakkehuset

Klasselokale

Spiseteltet

Urban telt

Kidz telt

Forkortelser:
BBU: Baptisternes Børne– og Ung-
domsforbund 
DBSU: Danske Baptister for sund-
hed og udvikling
BAM: Baptisternes Afholds Mission 
DDM: Det Danske Missionsforbund 
BiD: Baptistkirken i Danmark

11
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CAMPINGPLADSREGLER
●  Der er fire badevogne og fire toiletvogne på campingpladsen.

●  El-tilslutning er på campingpladsen til brug for belysning og 
køle skab. El må ikke benyttes til opvarmning.

●  Der må ikke parkeres på kørevejene, da der skal kunne komme 
udrykningskøretøjer forbi.

●  Der må kun bo det antal personer, der er tilmeldt.

●  Overnattende gæster skal registreres i Informationen.

●  Gasgrill og levende lys er kun tilladt på campingpladsen under 
opsyn. Grill med kul må kun ske på de indrettede grillpladser.

●  Tømning af spildevand må kun ske på de to indrettede steder

●  Der skal være ro på campingpladsen fra kl. 23.00 - 06.30. I det 
tidsrum må der ikke køres på pladsen. Tag hensyn til sovende 
børn.

●  Hunde skal føres i snor, og må ikke luftes på pladsen. Husk en 
pose, hvis det går galt alligevel.

●  Vis stor hensyn til de øvrige campister og områdets naboer.

I TILFÆLDE AF SPØRGSMÅL 
 KONTAKT STÆVNECHEFEN 28 10 17 17

CA
M
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BRANDSIKKERHEDSREGLEMENT
Telte og campingvogne skal opstilles i en indbyrdes afstand af 3 meter til alle sider, dog 
skal der være 5 meter mellem bagsiden af vognene.
Vognen skal placeres med bagsiden (modsat fortelt) lige med den opmærkede linje.
Vær derfor opmærksom på, hvor naboen stiller sit telt /campingvogn, så reglen om afstand 
overholdes.
Bemærk især hvor forteltene er stillet overfor hinanden.
Der er opstillet brandspande med håndsprøjte-batteri rundt på pladsen.

REGELEMENT FOR PLACE-
RING AF CAMPINGVOGNE
Campingvognen placeres som anvist på 
nedenstående tegning: Campingvognen 
er angivet med dette symbol  Campingvogn  hvor 
spidsen er den forreste del af vognen.
Bemærk venligst, at bagsiden af camping-
vognen skal stå mod pladsens bagkant, 
således at døre og evt. fortelt vender ud 
mod kørebanen.

Campingvogn

Fortelt

----3 meter ----

Campingvogn

Fortelt

----3 meter ----

Campingvogn

Fortelt

----3 meter ----

Campingvogn

Fortelt
----3 meter ----

Campingvogn

Fortelt

----3 meter ----

Campingvogn

Fortelt

----3 meter ----

---
-5

 m
et

er
 --

--

Brandbælte
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0 år 
- 3. kl.

TEMA for undervisning
Dag Tema Bibelhistorie

Mandag Venskab med Gud - Du er i Guds hjerte Det fortabte får

Tirsdag Fællesskab med hinanden - Dine venner er 
i Guds hjerte

Den lamme mand

Onsdag Det gode fællesskab - Alle er i Guds hjerte Drengen med madpakken 
(bespisningsunderet)

Torsdag Venskab med Gud og med hinanden - Jesus 
ønsker at være i dit hjerte

Den fortabte søn

Fredag Familiefest i hallen

MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ
Hvem For de 0-2 årige ifølge 

med voksen.
For børn der går i 
børnehave. 

Førskole børn og de 
der har gået i 0-3. 
klasse.

Klokken 10.00 – 11.00 10.00 – 11.30 10.00 – 10.45 
Undervisning
10.45 – 11.15 
Gruppesnak
11.15 – 12.15 
Selvvalgt aktivitet 

Lokale Klasseværelse 4 Start i foredragssalen, 
derefter går vi sam-
men til KIDZ teltet

Start i foredragssalen

Ansvarlig Eva Lyng Skovgaard Mirjam Hoel og Ida 
Grarup

Mette Sloth

Vi har virkelig glædet os til denne uge og til 
at være sammen med lige netop dig. 

Vi skal i ugens løb dykke ned i at ”genopda-
ge det gode fællesskab”, det gælder fælles-
skabet/venskabet med Gud, hinanden og 
vores næste – det bliver godt. Der vil være 
mange aktiviteter i løbet af ugen, hvor vi vil 
hygge, have det sjovt og have masser af tid 
til fællesskab med hinanden.  

Husk at få din kuvert i KIDZ info søndag  i 
klasselokale 1. Resten af ugen kan du hen-
te kuverten i Informationen. 
I kuverten finder du dit navneskilt og arm-
bånd, som vi vil bede dig om at have på så 
meget som muligt. Det grønne armbånd 
viser at du er KIDZ deltager. Klistermærket 
derpå viser hvilken aldersgruppe du hører 
til. Det er for, at vi sammen kan hjælpes ad 
med, hvor du skal hen.  
Er du SkoleKIDZ får du også et armbånd, 
der viser den aktivitetsgruppe du har valgt 
at deltage i. Se her på siden om din farve 
på armbåndet passer med det du, mener 
at du er tilmeldt.
Hvis der er sket en misforståelse eller du 
har spørgsmål så mød op i KIDZ info eller 
ring til Mette eller Ida.
Vi glæder os til at være sammen med dig. 

Smilende hilsner Mette Sloth 20 89 06 55 og 
Ida Grarup 91 31 53 93

HEJ!
Velkommen 

til KIDZ.
Godt du kom! 

RAFFE
Hoppeborgen RAFFE er for alle Kidzbørn - Hold øje med hvornår den er 
klar til at hoppe på.
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Fodboldbanen Foredragssalen Klassevær. 2 & 3 Ved vandet Klasseværelse 4

Klasseværelse 1 Kidz telt Hallen Fordelt ud i forskellige rum. Vi hjælper 
børnene hen de steder de skal være.

AKTIVITETSGRUPPER
Krea for alle v. Dorthe Dam Rødt armbånd Klasseværelse 3

Smykkeværksted v. Solvejg Hummeluhre Pink armbånd Klasseværelse 1

Fodbold v. Rubin Fodgaard & Josefine Gohr Guld armbånd Fodboldbanen

Bold SJOV v. Ejvin Kortegaard Sølv armbånd Ved Kidzteltet

Byg&Nørd v. Peter Wahlberg Grøn armbånd Klasseværelse 2

Det søde køkken v. Sanne & Line Lysholm Gult armbånd Stadionhuset

BESØG HOS BEAT TORSDAG 
Børn, der har gået i 3. klasse i skoleåret 2018/19, er inviteret på 
besøg hos Beat. Kom og prøv at være ”en af de store”. Der vil også 
være en Kidz leder dernede.
Lokale: Beat’s telt.
 

BABYLOUNGE
Klasseværelse 4 er lavet til Babylounge med puslepude, mikrobøl-
geovn, legesager, ammepude og en sofa til at amme i. Klassevæ-
relset er således forbeholdt til forældre og de mindste i familien.
Benyt jer endelig af det, f.eks. når der er undervisning i hallen, og 
I trænger til lidt ro. 
Der vil være mulighed for fortsat at høre undervisningen fra hallen 
i lokalet vha. livestreaming.
Hver formiddag kl. 10.00-11.00 er der MikroKIDZ program i lokalet 
for børnene og deres forældre.
BabyLoungen pakkes ned fredag kl. 17.00.

AFTEN
Der er aftenprogram alle aftener. Programmet varer 1-1½ time 
(kortere end voksenmødet!). Vær opmærksom på at der kun er få 
voksne til stede ved aftenprogrammet. Er du ikke tryg ved det og 
kan du ikke selv gå hjem, når programmet er færdigt, så skal du 
følges med en voksen.

TALENTAFTEN
Vi er alle gode til noget. Har du lyst til, at vise hvad du er særlig god 
til? Så kom og vis dit talent onsdag aften! Du kan enten optræde ale-
ne, eller sammen med nogle af dine venner. Udfyld blanketten fra 
din kuvert og put den i postkassen udenfor foredragssalen eller giv 
Kristian Sloth besked. Tilmeldingen skal ske senest onsdag kl. 13.00.

VANDRUTCHEBANEN
Vandrutchebanen kan åbnes hver eftermiddag kl. 13.00-15.00 hvis 
vejret er til det og HVIS 2-4 VOKSNE VIL STÅ FOR DEN.
Det er en sjov og sikker måde at bade på, men kun hvis der er 2-4 
voksne til stede. Spørg gerne nogle fra din menighed om I skal gå 
sammen og tage ansvar for vandrutchebanen en eller flere dage. 
Aftal evt. nærmere med Mette.

PROGRAM

SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-
DAG

MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ

10.00

Sang, 
historie 
og leg

Lovsang

Sang, 
historie 
og leg

Lovsang

Sang, 
historie 
og leg

Lovsang

Sang, 
historie 
og leg

Lovsang

Sang, 
historie 
og leg

Sang, fri 
leg og 
krea

Aktivite-
ter

Fælles 
afslut-

ningsfest

10.15
Under-
visning 
og krea

Under-
visning / 
lovsang

Under-
visning 
og krea

Under-
visning / 
lovsang

Under-
visning 
og krea

Under-
visning / 
lovsang

Under-
visning 
og krea

Under-
visning / 
lovsang10.30

10.45 Grup-
pesnak

Grup-
pesnak

Grup-
pesnak

Grup-
pesnak11.00

Fri leg Fri leg Fri leg Fri leg
Is ved Kidzteltet

11.15

Aktivite-
ter

Aktivite-
ter

Aktivite-
ter

Aktivite-
ter

FAMILIEFEST11.30

11.45

12.00

Ankomst

12.15

13.00

13.30

14.00 KIDZ FUN 
Kom og hyg dig med 

vennerne, med forskellige 
aktiviteter

15.00 MAL DIN EGEN ENGEL  
v. Ann Lund Wahlberg BYGGEEVENT 

Kom og byg en by i LEGO 
sammen med os og tag 

gerne dine forældre med

15.30
Fælles dåb og nadver 

Gudstjeneste16.00 Fælles åbnings-
møde 

FAMILIEFEST med 
Pasta Party FODBOLDTUNERING

16.30

17.00
KIDZ info 

Åben18.00

19.00

19.30 Trylle- 
kunstner

GRIB GUD  
v. Mette Sloth

BEACH NIGHT 
Husk badetøj og håndklæde

TALENTAFTEN 
Tilmeld dig inden onsdag 

kl 13
CHOCOLADELØB 

3.KLASSE BESØGER BEAT
FILMAFTEN Vi har popkorn, 
du har drikkevarerne. Vilde 

Rolf smadrer internettet20.30

21.00 KIDZ info åben



KONTAKT 
Jonatan Berg Engslund 25 21 07 19 eller Markus Flensborg 61 77 75 39.

Onsdag har vi aktivitetsdag, hvor det ville være smart at medbringe håndklæde og bade-
tøj, da der er risiko for at blive (temmelig) våd.
Torsdag aften skal de ældste på BEAT på besøg hos Fusion Camp.
Fredag aften har vi festaften, så tag dit mest festlige tøj på der, og så har caféen åbent 
en halv time længere.

4. - 6.
kl.

DAGSPROGRAM
10.00 - 12.00 Morgenmøde 
14.00 - 16.00 Workshops 
19.30 - 20.30 Aftenmøde 
20.30 - 21.45 Café 
21.45 - 22.00 Frivillig godnatsang

REGISTRERING: 
Søndag fra kl. 14.00 

i BEAT-teltet på
fodboldbanen.
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7. - 9.
kl.

Velkommen til FUSION CAMP!
 
Hvor er vi glade for at netop DU, har valgt at bruge en uge sammen 
med dine venner og os her på Sommerstævnet. Vi håber at du har 
glædet dig til denne uge, hvor vi skal lære en masse om Gud og 
generelt bare have den fedeste uge sammen – for det får vi helt 
sikkert!
Den næste uge kommer til at være fyldt med underholdning, un-
dervisning og undren. Programmet for ugen samt de tider som er 
gode at huske kommer lige her, så I er helt sikre på hvordan det 
kommer til at fungere.
Morgenmødet ligger hver morgen fra kl. 10.00-12.00, hvor vi kom-
mer til at få undervisning af nogle dygtige præster fra både Missi-
onsforbundet og Baptistkirken, som alle vil tale ud fra vores tema 
”Hvem er jeg i det store fællesskab?”. Efter undervisningen skal vi 
ud i grupper, hvor der vil være mulighed for at vende lidt af hvert 
med nogle kompetente ledere – det kan være alt fra spørgsmål til 
undervisningen, nogle af livets store spørgsmål generelt til undren 
og glæder i livet.
Workshops foregår fra kl. 14.00-16.00, hvor der i løbet af ugen vil 
være en masse sjove ting at tage sig til. Der er nye planer på pro-
grammet hver dag – så kom og oplev det hele, det bliver for grine-

ren! Der kommer til at være alt fra kreativitet og hygge til fodbold 
og vandkamp – så der er noget for enhver smag. 
Aftenmøde og underholdning ligger senere på dagen, kl. 19.30- 
21.00. Til aftenmøderne vil der også ske en masse. Vi kommer til 
at have gæstetalere på besøg hver aften, som vil dele noget i for-
bindelse med vores tema. Derudover vil der være en masse lækker 
lovsang, og festlig underholdning og sjove indslag.  
Caféen vil være åben når vi har workshops, og igen efter aftenmø-
det. Her vil man kunne få stillet sin sukkertrang med slik, sodavand, 
nachos og andet godt. Caféen vil være åben indtil kl. 22.30. 
Godnat bliver der sagt kl. 23.00, hvor der skal være ro på pladsen. 
Aktivitetsdagen kommer til at være onsdag, hvilket vil sige der 
ikke vil være morgenmøde eller workshops denne dag. Vi håber 
på godt vejr, for vi skal være ude hele dagen, så hav også tøj med 
efter vejret.

Kontakt ved spørgsmål eller andet: 
Minna Berg Engslund 28 32 68 66 eller 
Nicolas Ditlev Fromsejer 20 13 38 01

Der vil være flere informationer at hente nede ved os i teltet og 
altid nye beskeder og informationer til vores møder, så husk at 
komme og være med – Vi glæder os!

Registreringen hos Fusion Camp foregår ved teltet. Fusions Camp 
område bliver lige bagved vores mødetelt. Der vil være et ledertelt, 
hvor der hver nat sover to ledere, som teenagerne kan henvende 
sig til, hvis de skulle få brug for det. 

REGISTRERING 
fra søndag kl. 12.00 
og igen ca. kl. 17.00 

lige efter  
åbningsmødet.
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15-20
år

Urban Camp er ungdomssporet på Som-
merstævnet 2019. Det er en lejr, med alt 
hvad der hører til. Vi har vores egen camp, 
hvor vi overnatter i telte. Lejrens midt-
punkt bliver vores store telt, hvor vi skal 
have spændende undervisning, lovsangs-
møder, underholdning og en masse andre 
aktiviteter. I dette telt vil vores café også 
være placeret – her vil der være et hygge-
ligt miljø og selvfølgelig en biks, der sælger 
alt det lækre, du har brug for på en lejr. 
På Urban Camp spiser vi også sammen, 
og så skal vi selvfølgelig deltage i nogle af 
de møder og aktiviteter, som Base Camp 
tilbyder.

Temaet for stævnet er i år ’genOPDAG 
det gode fællesskab’, og det skal vi også 
arbejde med på Urban Camp, tilsat de 
krydderier som gør det spændende og re-
levant for dig. Vi inviterer nogle spænden-
de og inspirerende undervisere, som kom-
mer og underviser, og vi vil også have et 
fantastisk band til at lede os i lovsang. Vo-
res skønne ledere vil være med til at skabe 
den perfekte lejr med gode snakke, dejlige 
aktiviteter, relevant undervisning og ikke 
mindst lejrstemning ad libitum. Program-
met vil være særligt målrettet dig, som 
går på eller inden for de seneste år har af-
sluttet en ungdomsuddannelse. Så har du 
afsluttet folkeskolen, og synes du, at Base 
Camp/Soul Camp bliver lidt for ”voksent”, 
så kom på Urban Camp og få den vildeste 
lejr med en masse skønne unge i uge 30!

DAGSPROGRAM
8.30-9.30 Morgenmad
10.00 Morgenmøde + Grupper
12.00 Frokost
12.45 Rengøring
14.00 Aktiviteter 1. runde
15.30 Caféhygge
16.00 Aktiviteter 2. runde
18.00 Aftensmad
19.30 Aftenmøde
21.30 Underholdning og hygge
23.00 Skrues ned for lyden
24.00  Fællestelt og café lukker

1. Søndag aften Velkommen i familien Rasmus Jonstrup

2. Mandag morgen Den uperfekte kirke Henrik Holmgaard

3. Mandag aften Indbyrdes omsorg Casper Vestergård

4. Tirsdag morgen Den bog kirken elsker Thomas Baldur

5. Tirsdag aften Kirken med stort K Philip Fodgaard

6. Onsdag morgen Mentor og medvandrer Jakob Vagner

7. Onsdag aften Kirkens mission Jakob Lundager

8.  Torsdag morgen Vidnesbyrd om kirkens betydning Anne Rasmussen

9. Torsdag aften Åndens gaver Jakob Vagner

10.  Fredag morgen Den aktive kirke Christoffer Bækgaard

11.  Fredag aften 
(fælles med stævnet)

Kirke for evigt Rasmus Jonstrup

TEMA: VELKOMMEN I FAMILIEN

CHECK-IN
for Urban starter 

kl. 14.00 på Urban- 
pladsen ved 

indkørslen ved 
Lindenborg.



Soul Camp er stedet for dig, der er 
20+, men stadig ikke er rigtig voksen. 
Vi tager med til Base Camps program-
punkter, men holder derudover til i 
Soul Camps telt.
Så kom forbi teltet og hæng ud, køb 
snacks i caféen, mød de andre unge 
på stævnet og vis dit talent til bord-
fodbold eller yatzy!
Nogle eftermiddage eller aftener vil 
der være aktiviteter specielt for Soul. 

Kontaktperson: Camilla
Kjelkvist-Born 28 26 38 75

CAFÉENS GENERELLE 
ÅBNINGSTIDER:

08.00-09.30
Morgenrefleksion. Kom og få en 

croissant og en kop morgenkaffe og 
nyd en rolig morgen med din bibel.

12.30-13.00
Soul Lunch. Kom og spis frokost 

sammen med Soul Camp. Meld dig 
til i caféen eller på SMS 28 26 38 75 
dagen før. Det koster 15 kr. at spise 

med.

15.30-17.30
Soul Café 

18.30-19.30 
Soul Café

21.30-23.00 
Soul Café

20+
år

19
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BOGTELTET – fyldt med nyheder og gode tilbud!

www.prorex.dk

Mød forfatteren
Køb bogen og få den signeret i bogteltet
Søndag kl. 21.30 John Nielsen
Mandag kl. 15.30 Bøger og bønner v. ProRex Forlag
Tirsdag kl. 12.00 John Nielsen
Tirsdag kl. 15.00 Mikael Tellbe
Onsdag kl. 13.30 Bibelstreger – bible journaling på  
  dansk v. Rikke Obasi og Nana Green
Onsdag kl. 16.30 Herdis Larsen
Onsdag kl. 21.30 Torbjørg Oline Nyli
Torsdag kl. 11.00 Mikael Tellbe
Torsdag kl. 11.30 Torbjørg Oline Nyli

John Nielsen
Håb for din by

– hvordan det umu–
lige bliver muligt, når 

kristne står sammen i bøn

200 sider med flap
kr. 199,95

Herdis Larsen

At være i Kristus
– Livsmod på trods af 
sygdom og sårbarhed

106 sider
kr. 129,95

Torbjørg O. Nyli
Åndelige forældre søges

– om det gode 
fællesskab mellem 

generationerne

204 sider med flap
kr. 149,95

Jarle & Rebecca
Waldemar

365 dage med Gud
andagtsbog for teenagere

376 sider med flap
kr. 199,95

Francis Chan
Kraft fra det høje
- et liv i Helligåndens kraft 
og glæde

Breve til kirken
- tankevækkende indspark 
i måden, hvorpå vi er kirke

kr. 199,95 / stk.

Se også de mange fine
GAVEARTIKLER!

Åbent hver dag 
11.00 - 19.30 
og 21 - 22.30

Mikael Tellbe
Hvad mener vi med at 
Bibelen er Guds ord

– hvad indebærer det 
at læse og leve Bibelen ud 
som et ord fra Gud?

192 sider med flap
kr. 199,95


