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VELKOMMEN TIL SOMMERSTÆVNE

”Det kan øse, der kan pøse, det kan regne, li’ så meget som det vil”.
Sådan sang vi dengang jeg gik til spejder som knægt, og den sang ser ud til stadig at være 
gældende.
Med så meget regn først på året forventer jeg, at sommeren bliver god og varm. Det giver 
de bedste rammer for et brag af et sommerstævne. Og bliver det regnvejr hele ugen, må vi 
sammen få det bedste ud af det.
Vi skal igen i år hygge os med nye og gamle venner, lytte til spændende undervisning, grine 
og være alvorlige. Alt imens vi genopdager modet til at turde at vise hvad vi mener og føler, 
turde være os selv, og turde respektere, at vi ikke altid er enige.
Alt det gøres allerbedst på Sommerstævnet!
I dette hæfte finder du program, praktiske oplysninger og præsentation af årets talere. Læs 
det grundigt igennem, så du er godt forberedt på, hvad du skal glæde dig til.
Prik også til dem i din kirke, og dem du ønsker får deres gang i kirken, og inviter dem med 
på årets hyggeligste ferie. Giv dem hæftet i hånden, og fortæl dem, at du gerne vil dele de 
gode oplevelser med endnu flere. 

Mange sommerstævne hilsner

Lars Gaarden
Stævnechef  
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Torben Andersen
Generalsekretær i 

Baptistkirken i Danmark

Sommerstævne på Lindenborg er Danmarks eneste fælleskirkelige Sommerstævne. Arrangørerne er Bap-
tistkirken i Danmark og Det Danske Missionsforbund i samarbejde med ungdomsorganisationerne BBU og 
MBU. Stævnet er åbent for alle interesserede uanset kirkeligt tilhørsforhold. 

Årets stævne har temaet GenOpdag MODET. I 2018 var stævnets tema GenOpdag de gode nyheder. Dette 
blev fulgt i 2019 af temaet GenOpdag det gode fællesskab. I år vil vi med det gode fællesskab som ud-
gangspunkt sætte fokus på modet til at dele de gode nyheder. Det handler om mod til at være en helhjertet 
efterfølger af Jesus og mod til at gøre det, som Jesus sender os ud i verden for at gøre. 

Gennem hele Bibelen møder vi mennesker, der udviste mod. Ikke fordi de var helte. De var helt almindelige 
mennesker. Men troen på en levende Gud havde fyldt dem med mod til både at tale og at handle. De turde 
stå ved det, Gud havde kaldet dem til. De turde sige, at Gud havde vist dem noget, som de var overbevist 
om, at andre også havde brug for at få øje på. 

Vil det samme kunne siges om kristne i dag? Eller har vi mistet modet? I så fald er det tid til at genopdage 
modet og blive modige kristne, der med stolthed står ved vores tro og følger Jesus i hverdagen. 
Velkommen til et spændende stævne, der udfordrer og udruster. 

John Nielsen
Missionsforstander i 

Det Danske Missionsforbund
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FØLG EN TEMARUTE ELLER
HOP PÅ KRYDS OG TVÆRS AF RUTERNE
Stævnetemaet ”GenOpdag Modet” er naturligvis overskriften over den inspirerende 
og udfordrende forkyndelse hver aften. I løbet af dagen kan du vælge at følge en 
temarute, der belyser en bestemt side af et modigt kristenliv. Du kan selvfølgelig 
også vælge at skifte ruter lige så ofte, du vil. Ruterne leder dig til forskellige scener 
rundt omkring på stævnepladsen. Store Scene er i hallen. Lille Scene er i skolens 
spisesal. Soul-Scenen er i Soulteltet. Øvrige scener er Foredragssalen, Bakkehuset, 
Pejsestuen og klasseværelser. 
Ikke alle ruter er lige lange. Men alle ruter leder dig op på ”højder”, hvorfra der er 
udsigt til ny indsigt. Man skal ikke tilmelde sig en rute. Man møder blot op, der hvor 
man har lyst til at være med.

Søndag aften er der lovsangskoncert med Arvid Asmussen 
og med gæstesolist Simon Pedersen. De turnerer hen over 
sommeren til danske sommerstævner og bibelcampings. 
Arvid Asmussen er lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke og 
har udgivet nye lovsange til kirken i Danmark gennem de 
seneste ti år. Blandt hans mest udbredte sange er ”Vi vil gi’ 
dig det bedste vi har”.  I oktober 2019 debuterede han som 
forfatter med bogen ”Historier og sange om det bedste og 
det værste”.

Simon Pedersen er lovsangsleder i Den Evangeliske Frikirke 
i Randers. Han er bl.a. kendt for sine udgivelser på YouTube 
kanalen, StilleStunder. I foråret 2020 debuterer han som 
soloartist med lovsangsudgivelsen, Solopgang.

Koncerten er tilbedelse med dryp fra Arvid Asmussens per-
sonlige historier og vidnesbyrd fra bogen. Repertoiret er en 
blanding af kendte og nye sange og salmer fra bl.a. Arvid 
Asmussens seneste tre albums, ”Nye salmer fra dagligstu-
en”, ”Vers for vægtere” og ”Made and saved for the light”.

Billetpris ved indgangen 75,- kr, hvis man ikke har dagskort 
eller stævnearmbånd.

KONCERT MED 
ARVID ASMUSSEN

Der er følgende ruter at vælge imellem:
Mod til at følge Jesus, Underviser Karl Martin.
Mod til at dele troen, Victor John, Sebastian Stakset, Cornel 
Pascu, Thomas Baldur med flere. 
Mod til dybere liv, Gunni Bjørsted og Bodil Højbak Møller.
Mod til at tjene min næste, Svend Ryborg og Charley 
Stephansen med flere.
Mod til tro i familien, Mai Højgaard, Rune Knudsen.
Mod til at give stafetten videre til næste generation, Egil 
Svartdahl .

Undervejs i ugen kan du udover at følge en eller flere ruter 
vælge forskellige stoppesteder, der gennem et enkelt 
arrangement beskriver en side af det modige liv. Der er blandt 
andre følgende:
Mod til at være en stemme i debatten, Isabella Arendt.
Mod til at møde fremmede kulturer, Baptistkirkens 
Integrationsudvalg.
Mennesker med mod til mission, Morten Kofoed, Flemming 
Frandsen med flere.
Mod til at tage et skridt nu, Allan Ibsen, Lasse Åbom, Ole 
Lundegaard.

Samt en lang række andre enkeltstående arrangementer. 
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SØNDAG KL. 16.00
Kom og vær med til en super eftermiddag hvor vi sammen sætter Sommerstævne 2020 i gang. 
Vi skal sammen kickstarte Sommerstævnet, med lovsang, sjov, bøn, nærvær og fokus på Gud. 
Vi mødes på tværs af alle spor og siger velkommen til hinanden. Vi skal introduceres for hinan-
dens spor og sammen mødes i at tilbede Gud.  

Kom og mød nye og gamle venner, her er alle velkommen og vi glæder os til at se dig.  

KICK
OFF!
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VICTOR JOHN
Indien

Victor John er en indisk præst, der hver dag 
vover at leve livet modigt. På trods af for-
følgelse har han opbygget en stor Jesusbe-
vægelse i det nordlige Indien. Hvert år kom-
mer tusindvis af mennesker til tro gennem 
denne tjeneste og mange nye menigheder 
bliver plantet. Det sker ved at have et stort 
fokus på discipelskab.
Selvom Victor John står midt i en vækkelse 
i Indien, kender han også til Skandinaviske 
forhold. Han er svensk gift, og opholder sig 
derfor hver sommer i Sverige. Med erfaring 
fra vækkelsen i Indien og med stor forstå-
else for den europæiske kultur vil Victor 
John tale om, hvordan vi kan være frimodi-
ge kristne, der deler evangeliet med vores 
medmennesker.

SEBASTIAN STAKSET
Sverige

Fredag eftermiddag og aften får stævnet 
besøg af svenskeren Sebastian Stakset. Sine 
kun 34 år til trods har den unge evangelist 
og musiker levet et begivenhedsrigt liv. På 
godt og ondt. Han skiver om sig selv: ”Da 
jeg mødte Jesus, var jeg på vej til at tage mit 
eget liv. Jeg var kriminel på fuld tid, misbru-
ger, kendt rapper, løgner, voldsmand og et 
fuldstændig ødelagt menneske, som havde 
mistet alt. Men Jesus forvandlede mit liv 
fuldstændig. I dag er jeg fri! Mørkets lænker 
er brudt, fængselsmurene er brudt ned!”
I dag brænder Sebastian for at nå ud med 
evangeliet til en ødelagte verden. Hans 
budskab er stærkt, og han vil helt sikkert 
udfordre os alle, hvad angår modet til at 
dele troen!

EGIL SVARTDAHL
Norge

Egil er i Norge mest kendt som ”TV-Pastoren” 
på Norges TV2. Her har han gennem en år-
række lavet en lang række programmer om 
tro og livssyn. Så han har om nogen bragt 
troen ind i nordmændenes stuer. 
Han har også været præst i mange år, ledet 
ca. 25 ansatte og hen ved 900 frivillige med-
arbejdere. 
Egil har bl.a. skrevet bogen ”Giv det videre”, 
som handler om udfordringerne i og kaldet 
til at give menigheden og ledelsen af den vi-
dere til den opvoksende generation. Dette 
emne har vi bedt Egil om at ”pakke ud” for 
os. Og da Egil samtidig er en fantastisk taler 
og kommunikator, har vi nogle spændende 
møder med ham foran os!

KARL MARTIN
Skotland

Karl Martin udfordrer til modigt at følge Je-
sus. Han er tidligere menighedsplanter og 
seniorpræst i en stor frikirke i Edinburgh. 
Tjenesten er nu international som under-
viser, coach og forkynder. Han har udgivet 
flere bøger, bl.a. Lead i 2017 om lederskab 
som efterfølgelse af Jesus. Han underviste 
om discipelskab på BaptistKirkens Leder-
konference sidste år, hvor han sagde: ”Jeg 
ser discipelskab som en daglig aktivitet. Det 
handler om bevidst at vælge at være Guds 
partner i det, han gør – både i mit liv og i 
verden. Lige nu er min bedste beskrivelse 
af at være en discipel at ”være i lære i Jesus’ 
liv.” 

CORNEL PASCU
Rumænien

Cornel Pascu er født i Rumænien, men har 
boet i Danmark og taler derfor dansk. 
Siden 2006 har han været udsendt af Mis-
sionsforbundet til Rumænien sammen med 
sin danske hustru, Dorthe. Familien, der 
også består af to børn, har base i byen One-
sti i den østlige provins Moldavien. 
Her har de plantet en ny menighed, der 
oversat til dansk bærer navnet ”Håbets Kir-
ke”. Deres tjeneste handler i høj grad om at 
formidle håb, først og fremmest gennem 
evangeliets forkyndelse, men også gen-
nem et omfattende socialt arbejde. I flere 
romalandsbyer omkring Onesti har de star-
tet nye menigheder, hvorigennem mange 
tager imod Kristus. Cornel vil bl.a. med sin 
erfaring fra romaerne tale om modet til at 
krydse grænser. 7
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CAMILLA WESTEN

Camilla Westen, norsk ”bornholmer” der er 
gift med en god jyde og mor til tre børn, ta-
ler ved stævnets første aftenmøde. Camilla 
er præst i Missionskirken i Rønne og tidlige-
re præst i Rønne Baptistkirke. Hun voksede 
op i en ateistisk norsk familie, hvor eneste 
kontakt til kirken var en koncert med Oslo 
Gospel Choir. I gymnasietiden inviterede 
en kammerat hende med i kirke, og hun 
kom til hun tro på Kristus. Efter i en tid at 
have studeret teatervidenskab i Oslo, skif-
tede Camilla til teologistudiet, og er derfor 
uddannet cand.theol. Camilla er en dygtig 
taler, der brænder for sit job som præst.

LOTTE OG TROELS
SCHRÖDER MED
FÆLLESSANGEN OG
FORTÆLLINGEN I 
 CENTRUM

Forstanderparret på Rebild Efterskole Lotte 
og Troels Schrøder vil lede onsdag aften på 
Lille Scene, hvor vi skal synge en masse san-
ge sammen.
De udtaler: ”Der er så mange sange og sal-
mer, som folk enten glemmer eller ikke op-
dager, hvis ikke vi der møder sangen, dag-
ligt præsenterer dem”. Fællesangen kan på 
en særlig måde give os en fornemmelse af 
at høre til i et fællesskab og ikke mindst kan 
sangen udtrykke livet på en måde, der kan 
være svært med det talte ord.”
Aftenens sangvalg vil tage udgangspunkt i 
høj- og efterskolesangbogen. Der vil være 
masser af fællessang krydret med forskel-
lige fortællinger.

ISABELLA ARENDT
MOD TIL AT VÆRE EN 
STEMME I DEBATTEN

Hun blev landskendt på få dage, da hun som 
vikar pludselig stod i en paneldebat på TV for 
at repræsentere KD – Kristen Demokraterne. 
Hun blev midt under valgkampen konstitue-
ret som fungerende formand og i efteråret 
2019 blev hun valgt som formand.
Siden da har Isabella deltaget i mange debat-
ter og været frontfigur for et politisk parti. 
Hun har vist modet til at have en holdning og 
til at stille sig forrest for at præge samfundet 
ud fra et kristnet livs- og menneskesyn. Hun 
ønsker bl.a. at kæmpe for meningsfrihed for 
alle, uanset politisk eller seksuel overbevis-
ning. 
Mød Isabella Arendt når hun fredag efter-
middag kl. 15.30 gæster Sommerstævnet og 
holder seminaret: Modet til at være en stem-
me i debatten.

ANNE JOY AAGAARD

Anne er 31 år og præst i København Vine-
yard. Hun er uddannet sociolog og i kirken 
står hun for alt det diakonale arbejde, net-
værksgrupper og den frivillige fredagsstab. 
Hun er passioneret for kirke og dens kald til 
at velsigne byen og landet med liv og håb! 
Hun leder Plan A, som er en besøgstjene-
ste rundt på Københavnske bordeller. Her 
beder de for kvinderne og taler værdi og 
håb ind i deres liv. Hun elsker, at de er helt 
afhængige af Gud, når de står der og ban-
ker på en bordeldør og ikke aner, hvad Gud 
vil gøre gennem dem i aften. Ved siden af 
alt dette, så er hun medejer af en ødegård i 
Sverige og går til fodbold på Nørrebro.

9
THOMAS BALDUR
MOD TIL AT DELE TROEN

”Intet kan revitalisere kirken mere end krist-
ne, der frimodigt og klart sætter ord på, 
hvorfor det er meningsfuldt for os at stole 
på Jesus. Intet kan erstatte en kristen, der 
med en eller anden grad af glød og overbe-
visning er i stand til at fortælle et medmen-
neske, hvorfor det er meningsfuldt og godt 
at stole på Jesus. Hvor det fænomen dør 
ud, dør kirken. Måske har vi ubevidst skabt 
en kirkekultur, der overflødiggør, at vi hver 
især kan sætte ord på, hvorfor vi egentlig 
tror. Det går ikke! Vi må i så fald genopdage 
det at stole på og leve i Kristus! Og vi må i så 
fald genlære at sætte ord på, hvorfor tillid til 
Jesus er meningsfuldt for os. Og vi må tage 
mod til os og gøre det!”

VLADO KOBAS LENTZ
MOD TIL AT DELE TROEN

Vlado er blevet en kendt skikkelse på TV, 
hvor han i Kanal 5’s populære program Poli-
tijagt lader seerne få indblik i en arbejdsdag, 
som er mere varieret end de flestes. Men 
uanset hvad Vlado beskæftiger sig med, er 
det vigtigt for ham ikke at glemme den ån-
delige dimension, som han finder næring 
til gennem sin kristne tro. Derfor vil Vlados 
seminar både indeholder historier fra livet 
som færdselsbetjent og erfaringer med den 
kristne tro. Opdagelsen af troen og modet 
til at stå ved den har været en livslang rejse 
for den erfarne motorcykelbetjent. Trosrej-
sen tog sin begyndelse i form at en katolsk 
opdragelse i det kommunistiske ex- Jugosla-
vien. Ad forskellige veje er han på sin tros-
rejse nået frem til frikirken Impact Church 
i Roskilde, hvor troen ifølge hans egne ord 
ændrede sig fra religion til en relation med 
Jesus. En sådan relation giver mod til at dele 
troen. 



ALLAN IBSEN, LASSE 
ÅBOM, OLE LUNDEGAARD
MOD TIL AT TAGE ÉT 
SKRIDT NU

De tre herrer inviterer til Etskridt.nu guds-
tjeneste på Lille Scene.
Enhver rejse begynder med et skridt. Det 
vigtige er ikke, hvor du er, men at du tager 
det næste skridt. Tro er en rejse og tro er 
et skridt. Mandag aften vil du på Lille Scene 
opleve en gudstjeneste med udfordring til 
at rejse. Tage et skridt. Stoppe op. Orientere 
dig. Være opmærksom. Tage et skridt. 
Etskridt.nu er et samarbejde mellem præ-
sterne Allan Ibsen, Lasse Åbom og Ole Lun-
degaard. Sammen har de udgivet bøgerne 
Hjertesprog og Det generøse liv, ligesom 
de har udviklet en bibelsk halvmaraton (ud-
givet af Det danske Bibelselskab) og et 19 
ugers forløb om bøn, Moment. Inspiratio-
nen henter de dels i kirkens gamle traditi-
oner, hos anabaptisterne, i keltisk kristen-
dom og i Jesus´ jødiske rødder. 

LOUISE JUL BOERIIS
MOD TIL AT DELE TROEN

Louise Jul Boeriis er 23 år og har fuldt sit 
kald og er rejst til New Zealand, hvor hun 
er missionær og stabsmedlem hos YWAM 
Queenstown. 
Her er hun en del af deres evangelist skole, 
hvis vision er at udruste unge kristne til at 
dele evangeliet. Louise har været en del af 
YWAM Queenstown siden januar 2018 og 
har selv gennemført deres bibelskole og 
evangelist skole. 
Louise har været i New Zealand af flere om-
gange og på mange missionsture og møder 
dagligt mennesker fra forskellige lande som 
hun deler hendes vidnesbyrd og evangeliet 
med.

DAVID HØJGAARD
OG VICTORIA SISSECK
MOD TIL AT DELE TROEN

David Højgaard har siden 2016 været kirke-
iværksætter/præst i Nørresundby i menig-
hedsplantningen kaldet Nordstjernen – kir-
ke og kulturcenter. Han har tidligere været 
ungdomspræst i Bethaniakirken, Aalborg 
og Vanløse frikirke
Victoria Sisseck er kirkeiværksætter i 
Nordstjernen. Hun har været tilknyttet 
Sara lystkirken og Silkeborg Oase Kirke før 
hun kom til Nørresundby. Hun har læst 1½ 
på Mariager Højskole.
Under overskriften ”Mod til at dele troen” vil 
de sætte fokus på at genopdage den missi-
onale dimension. De vil dele af deres erfa-
ringer med at dele troen med mennesker, 
der ikke går i kirke. I seminaret vil de give en 
introduktion til to ressourcer, der har vist 
sig brugbare: Missionale minigrupper og 
My Life Workshop.

SVEND RYBORG
OG BODIL FODGAARD
MOD TIL AT TJENE MIN 
NÆSTE

Svend Ryborg er præst i Missionsforbun-
det i Thisted, Kronborgvejens Kirkecenter. 
Svend er oprindeligt uddannet ingeniør, og 
har arbejdet i forskellige ledende stillinger i 
det private erhvervsliv indtil han i 2013 blev 
præst i Thisted. Svend er optaget af Guds 
forvandlende kraft – ikke kun i mennesker, 
men også i samfundet omkring os. 
Svend Ryborg vil sammen med Bodil Fod-
gaard, der er menighedsrådsformand i 
Kronborgvejens Kirkecenter, dele erfarin-
ger fra Elsk Thisted, som er en måde at 
komme i kontakt med samfundet på: men-
nesker, foreninger og offentlige instanser. 
Gud har arbejdet igennem det og åbnet 
døre, og derfor var Svend i 2019 købt fri fra 
præstegerningen i 3 dage om måneden, for 
at kunne arbejde i Elsk Thisted.
Da kirken for 5 år siden fik kontakt med Elsk 
Danmark blev dette startskuddet til en ny 
målrettet indsats ud af kirken. 
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GUNNI BJØRSTED
MOD TIL ET DYBERE LIV

Det mest udfordrende møde er ofte mødet 
med én selv. Under overfladen; bag faca-
den; i vort indre sammensurium af smukt 
og ulækkert. Samtidig er det også det mest 
frugtbare møde. For lige præcis dér møder 
vi Jesus. Han er der allerede – og glæder 
sig, når vi også er der! I stedet for at drøne 
rundt i periferien af vores egen tilværelse. 
Den Hellige har adresse i vort indre (samti-
dig med, at Han er på universets Trone). Der 
er så meget befriende potentiale i at have 
ærligt fællesskab med Jesus: i at øve sig i at 
lade munden sige, hvad der er i hjertet.
Dét vil Gunni Bjørsted dele erfaringer og re-
fleksioner omkring. Og sammen vil vi over-
veje, hvordan kristne miljøer kan blive mere 
ægte og virkelighedsnære, så vi får færdig-
heder til at være mennesker.



MAI HØJGAARD
MOD TIL TRO I FAMILIEN

Hvordan bliver troen en naturlig del af fa-
miliens hverdag? Hvad kan man gøre som 
forældre for at dele sin egen tro med sine 
børn? Hvordan gør man det uden at det 
bliver endnu en opgave i et ofte travlt liv? 
Hvordan kan der blive små oaser hvor både 
børn og voksne bliver mindet om og mær-
ker hvordan Gud er med i alle hverdagens 
situationer?
Der vil være mange forskellig praktiske for-
slag så man som familie kan finde noget 
som passer til børns forskellige aldre og 
personligheder.
Kom og bliv klogere på hvordan du enkelt 
kan give dine børn den gave, at opleve hvor-
dan Gud er med os hver eneste dag.
Mai Højgaard er uddannet folkeskolelærer, 
men har arbejdet over 15 år i Børn & Tro. 
Her arbejder hun blandt andet med børne-
klubber, børneevents og med at skrive nye 
materialer til brug i børneklubber og børne-
kirke. Maj er god til at tale enkelt om troen 
på Gud så det er nemt for børnene at om-
sætte til deres hverdag. Sammen med hen-
des mand, David Højgaard, er hun i gang 
med at plante menigheden Nordstjernen i 
Nørresundby. Parret har tre drenge på 9, 7 
og 2 år. 

NANNA GREEN
FRIMODIGHED

Torsdag på Lille Scene byder på et aftenmø-
de i refleksion over friMODIGhed med Nana 
Green og flere – krydret med sang og musik 
- og rum til din egen refleksion.
Nana Green – kunne man bl.a. kalde pro-
vinspræsten fra København. Født, opvok-
set og bosat i København, siden august 
’19 præst i Birkebjergkirken i Næstved, og 
ungepræst i Osted Frikirke siden 2015. Bag 
sig har hun også et langvarigt engagement 
i spejderarbejdet og Missionsforbundets 
børn & unges ledelse, hvor hun sluttede 
som formand i 2017. Hun er en af initiativ-
tagerne til bibelstreger.dk – som bl.a. laver 
workshops om at fordybe sig i Bibelen og 
sin relation til Gud gennem kreativitet.

BODIL HØJBAK MØLLER
MOD TIL ET DYBERE LIV

Bodil Højbak vil fortælle om modet til et dy-
bere liv med Gud på baggrund af rystelser i 
livet. Det handler om hvordan kriser, stress 
og overbelastning kan udfordre vores krop, 
sjæl og tro. Bodil blev i 2015 ramt af hård 
stress, som medførte en længerevarende 
sygdomsperiode, hvor hun måtte opsige 
direktørjobbet og posten som menigheds-
rådsformand. Rejsen tilbage til overfladen 
har krævet et stort arbejde med sig selv, 
sine værdier og sin tro. I dag læser Bodil te-
ologi og er ansat som assisterende præst i 
Korskirken i Herlev.

RUBEN KNUDSEN
MOD TIL TRO I FAMILIEN 
MED FOKUS PÅ MANDEN

Ruben har en baggrund fra erhvervslivet 
hvor han var adm. direktør men stoppede 
i 1999, læste teologi og var præst i 16 år i 
Dansk Oase. Han har en BA og MA i Psyko-
terapi.
Jeg har en passion for os mænd, at vi må 
blive det maskuline væsen Gud har skabt 
os til at være, hverken mere eller mindre. 
Mand og Mand er ikke en klub for ynkelige 
mænd. Snarere tværtimod: Mand og Mand 
er et værksted, hvor modige mænd sætter 
hinanden stævne, og ærligt deler liv med 
hinanden. 
Han vil tage udgangspunkt i de fire arke-
typer som groft set udtrykker de fleste 
mænd. Hver eneste arketyper er unikke, 
men det kan hjælpe os mænd til at se os 
selv i et nyt lys, tage ansvar for familie, børn 
og ægtefælle samt være mere modig bl.a. til 
at formidle troen i hjemmet.
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CHARLEY STEPHANSEN
OG JOHANNES JOHANSEN
MOD TIL AT TJENE MIN 
NÆSTE

Charley Stephansen er til daglig præst i Ve-
stermarkskirken, Grindsted. Gennem de 
seneste 5 år har kirken fokuseret mere og 
mere på at række ud diakonalt og socialt i 
byen gennem bl.a. ”Giv Grindsted en hånd”, 
mandagsspisning og onsdagscafé. Samti-
dig har Charley og Johannes Johansen sid-
det med i en bestyrelse som har opstartet 
et nyt Frivilligcenter i Grindsted og Billund. 
Sammen med Gitte Johansen, som er koor-
dinator for Cafe Nymark i Vestermarkskir-
ken vil de fortælle hvordan Gud har åbnet 
helt nye døre for dem som kirke gennem 
disse sociale tiltag.



Hvordan er det at være migrant i en 
dansk sammenhæng? F.eks. i op-
vækst, skolegang, fritidsaktiviteter, 
arbejdsliv – og kirke? Mød kristne ny-
danskere fra flere lande. Bl.a. delta-
ger chinner, kachinner og afrikanere. 
Programmet vil være en blanding af 
information, sang/salmer, interview/
indlæg og dialog.
Baptistkirkens integrationsudvalg ar-
rangerer dette eftermiddagsseminar, 
som er åbent for alle interesserede. 
Udvalget administrerer bl.a. Som-
merstævnets WildCard-ordning og 
hjælper migrantmenigheder med 
vejledning, etablering, krav fra myn-
digheder, kontakt til danske ven-
skabsmenigheder og målrettet un-
dervisning efter behov. Tovholder er 
Torsten Wendel-Hansen.

MOD TIL AT MØDE NYE KULTURER
- NÅR KULTURER MØDES OG LIVET 
BLOMSTRER Wild Card

MORGENSANG
Mandag - fredag under Sommerstævnet vil der igen være mulig-
hed for at starte dagen med sang. 
Det vil som sidste år være stævnechefen der sidde ved klaveret 
og Lotte Schrøder der synger for. 
Kom og lad os synge nye og gamle, kendte og ukendte sange 
sammen mandag til fredag 9.20 - 9.40 i stævnehallen.

MENNESKER MED MOD TIL MISSION 
– MISSIONSFORBUNDETS 
INTERNATIONALE MISSION 
Hermed en varm invitation til alle der gerne vil følge med i hvor-
dan det går i Missionsforbundets Internationale mission rundt 
omkring i verden. Alle fire af vore missionsfelter bliver repræsen-
teret af de altid engagerede medarbejdere i missionsudvalgene. 
Der vil også være gæster fra både Rumænien og Grønland tilste-
de med de seneste nyheder fra deres ”hjem”. Derudover, hører vi 
selvfølgelig også nyt fra Thailand, Myanmar og Ghana. Vær med 
til en inspirerende torsdag eftermiddag hvor vi får et klart billede 
af Guds rige i funktion, til frelse og helse for mennesker. 

MORGENBØN – FODFÆSTE FOR DAGEN!
Morgenbøn foregår i en tryg og rolig ramme, hvor vi ikke skal præ-
stere, men være. Vi inviteres til at bede med på slidstærke bøn-
ner, der hjælper os til at åbne sindet for Guds nærvær, til at give 
Ham vores tak og til at udtrykke vores længsler. Undervejs er der 
også plads til frie bønner. Vi beder i tillid til, at vi hverken skal råbe 
Gud op eller hente Ham ned, men at Han er her sammen med os 
i Jesus Kristus ved Helligånden. Morgenbøn varer mellem 20 og 
25 minutter og giver også tid til fælles stilhed ind for Guds ansigt. 
Morgenbøn ledes af Gunni Bjørsted.

ANDRE GODE TILBUDANDRE GODE TILBUD
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DDM – PULS
Mandag formiddag tager vi pulsen 
på Missionsforbundet. Det er ste-
det, hvor vi hører de gode histori-
er om, hvad Gud gør midt iblandt 
os. Det handler ikke kun om vores 
fælles arbejde i Danmark og inter-
nationalt, men i høj grad om, hvad 
der sker i lokale menigheder. Vi vil 
opdage, at vi er en del af noget stør-
re, end det vi sædvanligvis ser. Vi vil 
mærke hjerteslaget og føle os for-
bundne med hinanden i en fælles 
brand for Guds rige. Missionsfor-
standeren leder formiddagen, der 
fokuserer på visionen om ”Menig-
heder, som lever og vokser”.  



DEN RØDE TRÅD 
- DET DER BINDER OS SAMMEN
BBU har arbejdet med et projekt, der hedder Den Røde Tråd 
(DRT). Det er et ledelsesværktøj for alle lokale og nationale Bør-
ne- og ungdomsledere under BBU. 
Vi vil gerne inspirere til hvordan lederen leder med sit liv, og hjæl-
pe enhver til at blive en god leder. Samtidig ved vi at børn og unge 
generelt gennemlever forskellige livsfaser. Lederens personlige 
udrustning, koblet en specifik udrustning til målgruppens livsfa-
se, giver samtidig en overordnet måde at se hvordan vi alle er 
forbundet med den samme mission. Samtidig med at det bliver 
meget praksisnært og anvendeligt for enhver leder. Projektkoor-
dinator Rasmus Elkjær Larsen inspirerer til fremtidens ledelse.

HANS JØRN ØSTERBY
Er 55 år gammel optræder som tryllekunstner og bugtaler 
- ikke mindst for børn. Han har spillet og optrådt over det 
meste af landet såvel som i radio og på tv. Han spiller på 
guitar under sine koncerter og forestillinger.
Han har optrådt på Dyrehavsbakken i København; i Jesper-
hus Blomsterpark; for NATO-soldater i Bosnien; for danske 
volontører i Jerusalem; i danske kirker i Belgien, Sverige og 
Sydslesvig; på Færøerne samt i flere kirker i det afrikanske 
land, Liberia - og ikke mindst i utallige andre sammenhænge 
over hele landet. Har tre gange været i USA for at optræde 
på skoler og i kirker.
Hans Jørn tryller, bugtaler, synger/fortæller med en masse 
gøgl og gags så både børn og vokse ler og samtidig deler 
nogle gode ord om Gud.

MENNESKER MED MOD TIL
MISSION - BAPTISTKIRKENS 
INTERNATIONALE MISSION
Jonas Norgaard Mortensen fortæller om arbejdet og oplevelser-
ne i Rwanda og Burundi de seneste to år og om hvad det har 
betydet for dem som familie. Han har, sammen med sin kone 
Hanne og børnene Oline, Selma og Johan, været i Rwanda siden 
2018 og afslutter tjenesten for BaptistKirken på Sommerstævnet.
Kio Awi fra ledelsen og Missionssekretær Morten Kofoed fortæl-
ler om besøg i Myanmar i december med særligt fokus på projek-
tet, der støtter internt fordrevne i Kachin Staten. 
Roskilde menighed har de senere år engageret sig og besøgt Ru-
bura i Burundi. Jakob Vagner fortæller om oplevelserne, opgaver-
ne og opmuntringen i arbejdet. 
Vi hører kort om hvad Bethelkirken i Aalborg, Kvindenetværket, 
DBSU og YEGO-teamet arbejder med, inden seminaret slutter 
med kaffe og tid til snak med talere og andre deltagere.

KVINDENETVÆRK
Kvindenetværket i Baptistkirken onsdag kl. 13.30-17.00 i fore-
dragssalen.
Forretningsmødet med valg, regnskab, beslutninger for fremti-
den m.m afholdes kl. 13.30. Herefter er Kvindenetværket vært 
ved en kop kaffe med kage.
Kl. 15.30 er der focus på fremtiden og projekter. En eftermiddag 
hvor du er med til at forme Kvindenetværkets fremtid.

Healing Room er stedet hvor en fælleskirkelig gruppe står klar til 
at betjene med forbøn for syge. 

ANDRE GODE TILBUDANDRE GODE TILBUD
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LINDENBORG LIVE
Lindeborg Live er et late-night tilbud til alle aldersgrupper. Unge gæ-
ster og humor der er gammel nok til at fædre også kan være med. 
Lindenborg Live ynder at se sig selv som en samlemuffe mellem kirke-
samfundene som arrangerer Sommerstævne, eller som cremen mel-
lem lagkagebundene. I hvert fald er det deres eget lille korstog at ned-
bryde forskelle og samle fokus på det der ligger bag og som måske er 
meget almindeligt. Lindenborg Live bestyres af Rasmus Elkjær Larsen 
som er præst i noget så sydligt som Aabenraa, og Tomas Lindholm 
som er præst i det nordligste Sjælland - Strandvejskirken i Humlebæk. 
På den facon dækker de landet fra syd til nord (næsten) og Sommer-
stævne ligeledes fra øverst til nederst. 
Vel mødt til hyggelige, vedkomne aftener med et skævt smil og en lille 
pointe – Mandag, onsdag, torsdag og fredag aften.

JAKOB SVENDSEN, 
LATE NIGHT STANDUP SHOW
Tirsdag aften bliver der et late-night standup-show med Jakob Svend-
sen. Jakob har tidligere besøgt Sommerstævnet. Dengang var det på 
det daværende Platform. Denne gang optræder han på Store Scene 
i hallen.
Jakob turnerer i foråret 2020 landet rundt med sit fjerde oneman-
show. Han vandt Danish Open i stand-up i 2010. Alle tre tidligere one-
manshows har nomineret ham til talentprisen til Zulu Comedy Galla 
(2015, 2016 og 2018). Derudover er han kendt fra Zulu Comedy Fight 
Club Live, samt fra utallige stand-up shows i hele landet.LA
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Menu
FROKOST

Ta’ selv bord med forskelligt brød og pålæg

SØNDAG
Shepherds Pie m. brød

MANDAG
Nakkefilet med rosmarinkartofler og tomatsauce

TIRSDAG
Kylling Danois med agurkesalat, kogte kartofler og persille

ONSDAG
Kokkekompagniets gryde med oksekød, 

svampe, løg, bacon og peberfrugt, hertil ris

TORSDAG
Lasagne

FREDAG - FESTMIDDAG
Oksefilet med kartoffel-sellerigratin

Til alle aftensmåltider
serveres der forskellige blandede salater

LOVSANG 2020 PÅ STORE SCENE
Der er noget helt særligt over at tilbede sammen med en hel 
masse andre på tværs af alder, køn, sociale skel og alt det andet, 
der skiller os ad. Når vi tilbeder synger vi med én stemme og vi 
glæder os til at se, hvad Gud vil gøre i løbet af ugen. 
Vi tager et fedt band med os, som alle ser frem til at lede i tilbe-
delse og vi bestræber os på at vælge sange så der er noget for en-
hver. Henimod årets sommerstævne arbejder vi også på at skrive 
et par nye lovsange som kan blive til glæde for fælles skabet i 
løbet af ugen og hjemme i menighederne efterfølgende. 

AFSLUTNINGSGUDSTJENESTE 
MED DÅB OG NADVER
Sommerstævnet afsluttes lørdag formiddag med en gudstje-
neste i den skønne natur ved fjorden med dåb og nadver. En 
dejlig måde at blive sendt hjem på efter en uge med mange in-
put og helt sikkert også udfordringer. Nu skal alt det gode, vi har 
delt med hinanden omsættes i ord og handlinger, når vi kommer 
hjem. Vi må fortsat være modige i at følge Jesus!
Nadveren forberedes og dåb vil finde sted, såfremt nogle ønsker 
at blive døbt i fjorden ved Lindenborg. Måske besluttet hjemme-
fra, måske i løbet af ugen?
Ønsket om dåb aftales med din præst / kirkeleder og derefter til 
en af gudstjenestens tovholdere: Charley Stephansen og Torben 
Andersen.
I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i hallen, men plan-
lægges til at være i det fri.

SOMMERSTÆVNETS SPONSORLØB ’20
I år har vi byttet det traditionelle sponsorløb ud med et spænden-
de og anderledes et af slagsen. 
De forskellige ungdomsspor har i samarbejde planlagt et sjovt og 
udfordrende løb med forskellige forhindringer for alle aldre. Som 
en kontrast til det traditionelle sponsorløb byder årets løb på et 
forhindringsløb med op til flere forhindringer. Forhindringer som 
er tilpasset og overskuelig for alle aldre og alle spor. I år løber 
vi sammen og DU kan derfor godt glæde dig. I år løber vi for at 
samle ind til WildCard ordningen.
SO GET READY!

Wild Card

GÆSTEDAG
Tirsdag er gæstedag. Gæster er naturligvis velkommen alle dage, 
men tirsdag er der fri entre. 
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Om formiddagen foregår programmet i aldersinddelte grupper:

MikroKIDZ er for dig, der ikke er begyndt i børnehave endnu 
eller er under 3 år. Du skal have en voksen med.
• Der er hygge, sang og historie
• Der er leg og kreativitet
• Der er mulighed for at pusle og tilberede en sutteflaske
• Det vil foregå mandag til fredag kl. 10.00 - 11.00

MiniKIDZ er for dig, der går i børnehave eller er fyldt 3 år.
• Der vil være undervisning, sjov og kreativitet
• Der vil være fri leg og forfriskning
• Det vil foregå mandag til fredag kl. 10.00 - 11.30
• Der er fælles opstart med SkoleKIDZ, hvor vi sammen fyrer den af 

til noget fedt lovsang   

SkoleKIDZ er for dig, der har gået i førskole, 0., 1., 2., eller 3. 
klasse i skoleåret 2019/20. Du skal tilmelde dig det klassetrin, 
som du afslutter juni 2020.
• Der er fælles lovsang og undervisning for hele gruppen
• Derefter gruppesnak omkring dagens undervisning
• Du vil få en forfriskning og derefter vil der være aktiviteter
• Det vil foregå mandag til fredag kl. 10.00 - 12.15

Hvis du er SkoleKIDZ, skal du tilmelde dig en aktivitet. Dem kan 
du læse mere om på hjemmesiden. 

0 år 
- 3. kl.

Sammen med gamle og nye venner skal 
vi høre om nogle modige mennesker fra 
Bibelen. Måske får vi alle sammen lidt mere 
mod i løbet af Sommerstævnet?

Om eftermiddagen vil der være aktiviteter 
for hele familien. I år får vi besøg af 
tryllekunstneren Hans Jørn Østerby. Vi skal 
hygge os til Kidz Fun, have løb, bygge det 
højeste tårn m.m.
Som altid vil hoppegiraffen ”Raffe” og 
vandrutschebanen være til rådighed, alt 
efter vejr og vind.
Når det bliver aften, skal vi hygge, grine og 
lave bål til aftenprogram – hvis du altså kan 
holde dig vågen så længe. 

Vi glæder os til at 
være sammen med dig!
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BEAT er Sommerstævnets spor for børn 
i 4. til 6. Klasse.

Vi nyder for- og eftermiddagen i solen sammen med hinanden. Her er 
plads til alle – en masse søde ledere står parate til at afvikle et spæn-
dende program med lege, boldspil, lovsang, workshops og muligvis 
også den vildeste aktivitetsdag du nogensinde kommer til at opleve.
Du skal tage på BEAT i år, for vi kommer til at have det mega sjovt og 
hyggeligt sammen med hinanden. Vi kommer til at have et fedt pro-
gram med spas og løjer, hvor Gud er i centrum. Og vi glæder os til at 
høre hvad du har at sige. Så hvis du er i mellem 4-6 klasse, så er BEAT 
det eneste rigtige for dig. Ses vi; det tror jeg nok vi gør.

4. - 6.
kl.

7. - 9.
kl.

Fusion Camp - Sommerstævnets 
modigste ungdomsspor

En uge fyldt med fede aktiviteter, lækker lovsang og en masse hygge 
sammen med både gamle og nye venner! Synes du også det lyder 
fedt og er du i udskolingen og klar på at blive udfordret på din rolle i 
det modige fællesskab? Så er Fusion Camp helt sikkert noget for dig! 
På Fusion har vi mod på de store og de små spørgsmål, og sammen 
udforsker vi de udfordringer, hverdagen kan bringe!
På Fusion skal vi hygge os i caféen, lovprise Gud og tage stilling til 
hvad vores rolle og opgave er, i de fællesskaber vi bevæger os i.
Formiddagene byder på alt fra underholdning til spændende un-
dervisning. Eftermiddagene på nye indspark, aktiviteter og gode ud-
fordringer. Til aftenmøderne skal vi inspireres og fordybe os i det 
kristne fællesskab, og den Gud som bringer os sammen. Derudover 
skal vi også udfordres i fede konkurrence, og skråle med på lækker 
lovsang. Indimellem alle de fede programpunkter skal vi bo i telte, 
hænge ud i cafeen og have det grineren sammen! 
Fusion vil gerne spise sammen, men vi kan desværre ikke sørge for 
mad i vores eget telt. I stedet har vi fået vores egen lille Fusion-bord i 
madteltet, og vil derfor gerne opfordrer jer til at købe madbilletter. Vi 
håber på at du vil med på en helt utrolig lejr denne sommer!
Så skynd dig at tage fat i en ven og få en af de fede teltpladser, så i 
slipper for at høre jeres forældre snorke hele ugen!
 
Vi glæder os helt til at se lige netop DIG på Fusion Camp!
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Urban Camp er ungdomssporet på Sommerstævnet 2020. Det er en 
lejr, med alt hvad der hører til. Vi har vores egen camp, hvor vi over-
natter i telte. Lejrens midtpunkt bliver vores store telt, hvor vi skal 
have spændende undervisning, lovsangsmøder, underholdning og en 
masse andre aktiviteter. I dette telt vil vores café også være placeret 
– her vil der være et hyggeligt miljø og selvfølgelig en biks, der sælger 
alt det lækre, du har brug for på en lejr. På Urban Camp har man også 
mulighed for at spise alle måltiderne sammen. 
Temaet for stævnet er i år ’genOPDAG modet’, og det skal vi også ar-
bejde med på Urban Camp. Vi vil selvfølgelig gøre det på en måde, der 
er spændende og relevant for dig. Vi inviterer nogle spændende og 
inspirerende undervisere, som kommer og underviser, og vi vil også 
have et fantastisk band til at lede os i lovsang. Vores skønne ledere vil 
være med til at skabe den perfekte lejr med gode snakke, dejlige ak-
tiviteter, relevant undervisning og ikke mindst lejrstemning ad libitum.

Programmet vil være særligt målrettet dig, som går på eller inden-
for de seneste år har afsluttet en ungdomsuddannelse. Så har du 
afsluttet folkeskolen, og synes du, at Base Camp/Soul Camp bliver lidt 
for ”voksent”, så tilmeld dig Urban Camp og få den vildeste lejr med en 
masse skønne unge i uge 30!

Kunne du tænke dig at 
få en fest af en lejr-uge 
sammen med en masse 

andre unge? Så er Urban 
lige noget for dig!

10. kl - 
19 år
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20+
årSoul er i år både et campingområde og en scene

Det betyder, at  der vil være plads til hygge og afslapning på årets Soul Camp, og du kan få lov at bo 
sammen med både nye og gamle venner fra hele landet. Soul er arrangeret og planlagt af deltagere 
i 20+ kategorien, men årets program er åbent for alle på stævnet – unge som ældre. 

Der vil hver morgen, eftermiddag og sen aften være program i Soul teltet for både Soul deltagere 
og resten af stævnet. Foruden Soul programmet vil du som Soul deltager have mulighed for at følge 
Base Camp programmet til morgen- og aftenmøderne. Samtidig er Soul programmet skabt, så du 
selv kan få lov at påvirke og bidrage med dit personlige aftryk. 

Du skal tilmelde dig Soul hvis du har rundet de 20 år. Tilmelde dig, fordi du ønsker at supplere Base 
Camp programmet med Soul talks, lovsang, refleksionsgrupper, morgengymnastik, og workshops. 
Du skal altså tilmelde dig Soul, hvis du elsker en god kaffestund, en croissant til morgenmad, et slag 
Hint, et spil volley i solen, pandekager, fællesspisning, dans og Tour de France. 

Du skal tilmelde dig Soul hvis du ønsker et fællesskab og et socialt rum med plads til forskellighed – 
som 20+ kan du både være morgenfrisk og morgen træt, gå tidligt i seng eller stille snakke til godt ud 
på natten, og du kan være leder på et andet spor, med brug for et afbræk og sted med jævnaldrende. 
Du kan lige være fyldt 20 eller været i starten af tyverne i over et årti. 

På Soul er du velkommen – og vi glæder os til at se dig! 19



SØNDAG MANDAG TIRSDAG* ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
Morgen

07.30 - 08.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

08.30 - 09.00 Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted

09.20 - 09.40 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang

Formiddag

10.00 - 17.00 BiD Landskonference kl. 10-17

10.00 - 11.30
DDM Puls

Mod til at følge Jesus
- Karl Martin

Mod til at følge Jesus
- Karl Martin

Mod til at dele troen
- Victor John

Mod til at give stafetten videre
- Egil Svartdal 

Udsendelsesgudstjene-
ste med dåb og nadver 
ved fjordenMod til at følge Jesus - Karl Martin

11.15 Familiefest

11.30 Afrejse

12.30 - 13.15 Ankomst kl. 12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

Tidlig eftermiddag

13.30 - 15.00 Healing rooms Healing rooms Healing rooms Healing rooms Healing rooms

Mod til at dele troen - David 
Højgaard og Victoria Sisseck Mod til at dele troen - Vlado Kobas Lentz Mod til at dele troen 

- Thomas Baldur
Mod til at dele troen
- Louise Jul Boeriis

Mod til at dele troen
- Sebastian Stakstet

Familieløb Mod til at tjene min næste
- Charley Stephansen m.fl

Mennesker med mod til mission, 
DDM

Sponsorløb fælles for alle (ved 
fodboldbanen)

DDM - repræsentantskabsmøde Kvindenetværk Mennesker med mod til mission, 
BiD

Mod til et nyt liv, Hjælpecenter 
Kildegaarden

BiD Landskonference fortsætter BBU årsmøde Kasserermøde

Sen eftermiddag
15.30 - 17.00 Stævne Kick off kl. 16.00 DDM - repræsentantskabsmøde 

fortsætter Når kulturer mødes og livet blomstrer Kvindenetværk 
Fremtidsværksted DBSU generalforsamling Modet til at være en stemme i 

debatten - Isabella Arendt

Mod til dybere liv
- Karl Martin (soul) 
Uden oversættelse

Mod til dybere liv
- Bodil Højbak Møller

Mod til at tjene min næste
- Svend Ryborg, Bodil Fodgaard

Mod til dybere liv
- Gunni Bjørsted Den Røde tråd, BBU

BiD Landskonference fortsætter Trylleri og sjov for hele familien Mod til tro i familien - Mand og 
mand imellem, Ruben Knudsen

Mod til at give stafetten videre
- Egil Svartdahl

Mod til tro i familien
- Mai Højgaard m.fl 

15.30-16.00 Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang

16.15-17.00 Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’

Aften

17.30 - 18.15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.30 - 21.30 Aftenmøde - Camilla Westen Aftenmøde - Anne Aagaard Aftenmøde - Karl Martin Aftenmøde - Victor John Aftenmøde - Egil Svartdal Aftenmøde - Sebastian Stakset

19.30 - 21.30 Et skridt nu gudstjeneste Mod til at dele troen 
- Cornel Pascu

Sangaften 
- Lotte og Troels Schrøder

Refleksion over friModighed
- Nana Holm Green

Late night

21.30 Koncert - Arvid Asmussen Stand Up - Jacob Svendsen

21.45 Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live

STORE SCENE (HAL) SOUL FOREDRAGSSAL LILLE SCENE
(SPISESSAL) BAKKEHUSET20



SØNDAG MANDAG TIRSDAG* ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
Morgen

07.30 - 08.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

08.30 - 09.00 Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted Morgenbøn - Gunni Bjørsted

09.20 - 09.40 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang

Formiddag

10.00 - 17.00 BiD Landskonference kl. 10-17

10.00 - 11.30
DDM Puls

Mod til at følge Jesus
- Karl Martin

Mod til at følge Jesus
- Karl Martin

Mod til at dele troen
- Victor John

Mod til at give stafetten videre
- Egil Svartdal 

Udsendelsesgudstjene-
ste med dåb og nadver 
ved fjordenMod til at følge Jesus - Karl Martin

11.15 Familiefest

11.30 Afrejse

12.30 - 13.15 Ankomst kl. 12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

Tidlig eftermiddag

13.30 - 15.00 Healing rooms Healing rooms Healing rooms Healing rooms Healing rooms

Mod til at dele troen - David 
Højgaard og Victoria Sisseck Mod til at dele troen - Vlado Kobas Lentz Mod til at dele troen 

- Thomas Baldur
Mod til at dele troen
- Louise Jul Boeriis

Mod til at dele troen
- Sebastian Stakstet

Familieløb Mod til at tjene min næste
- Charley Stephansen m.fl

Mennesker med mod til mission, 
DDM

Sponsorløb fælles for alle (ved 
fodboldbanen)

DDM - repræsentantskabsmøde Kvindenetværk Mennesker med mod til mission, 
BiD

Mod til et nyt liv, Hjælpecenter 
Kildegaarden

BiD Landskonference fortsætter BBU årsmøde Kasserermøde

Sen eftermiddag
15.30 - 17.00 Stævne Kick off kl. 16.00 DDM - repræsentantskabsmøde 

fortsætter Når kulturer mødes og livet blomstrer Kvindenetværk 
Fremtidsværksted DBSU generalforsamling Modet til at være en stemme i 

debatten - Isabella Arendt

Mod til dybere liv
- Karl Martin (soul) 
Uden oversættelse

Mod til dybere liv
- Bodil Højbak Møller

Mod til at tjene min næste
- Svend Ryborg, Bodil Fodgaard

Mod til dybere liv
- Gunni Bjørsted Den Røde tråd, BBU

BiD Landskonference fortsætter Trylleri og sjov for hele familien Mod til tro i familien - Mand og 
mand imellem, Ruben Knudsen

Mod til at give stafetten videre
- Egil Svartdahl

Mod til tro i familien
- Mai Højgaard m.fl 

15.30-16.00 Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang Soul Camp lovsang

16.15-17.00 Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’ Soul Camp ‘talks’

Aften

17.30 - 18.15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.30 - 21.30 Aftenmøde - Camilla Westen Aftenmøde - Anne Aagaard Aftenmøde - Karl Martin Aftenmøde - Victor John Aftenmøde - Egil Svartdal Aftenmøde - Sebastian Stakset

19.30 - 21.30 Et skridt nu gudstjeneste Mod til at dele troen 
- Cornel Pascu

Sangaften 
- Lotte og Troels Schrøder

Refleksion over friModighed
- Nana Holm Green

Late night

21.30 Koncert - Arvid Asmussen Stand Up - Jacob Svendsen

21.45 Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live

KLASSELOKALE SPISETELT URBAN KIDZ TELT BIRKESTUEN21



PRAKTISKE OPLYSNINGER
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19. juli til 25. juli 2020 på Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, 
Lejre, 4000 Roskilde.

INFORMATION
Lars Gaarden
Tlf. 28 10 17 17
Mail: mail@familiengaarden.dk

INFORMATION OM TILMELDING
Elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.sommerstaevnet.dk 
fra 29. marts 2020 kl. 10.00. Har du ikke adgang til internettet 
eller har du udfordinger med at bruge det, kan du benytte pa-
pirtilmeldingen som er udsendt til alle menigheder. Information 
om den elektroniske tilmelding hos Else Würtz Nielsen, tlf. 98 17 74 08.
Du modtager bekræftelse pr. e-mail umiddelbart efter din tilmelding.
Du kan tilmelde dig en hel uge eller enkelte dage.

Vi har i år et nyt elektronisk tilmeldingssystem i brug, og du vil der-
for opleve en ny måde at tilmelde dig på. Vi forventer at det nye sy-
stem, både er simpelt og stabilt, men hvis du oplever problemer eller 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte Else Würtz Nielsen eller 
Lars Gaarden.

 Hvis der er behov for særlige hensyn eller oplysninger staben skal 
være opmærksom på, skal disse meddeles enten i forbindelse med 
tilmelding eller til stævnechefen, inden ankomst på stævnet.

ANKOMST
Fra søndag den 19. juli 2020 kl. 12.00.
Det er ikke muligt at få adgang til stævnepladsen inden indtjeknin-
gen åbner. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at ankomme 
tidligere. Dette skal  altid aftales på forhånd med stævnechefen.  
Indtil indtjekningen åbner arbejder mange frivillige på at gøre pladsen 
klar. Det er vigtigt at der er plads til at komme rundt med grej, så alt 
er klar til stævnestart.

Ved ankomst er der tjek-in for campister 
på campingpladsen og øvrige deltagere skal henvende sig i informati-
onen i hal-bygningen. Ved ankomst udleveres stævnekuvert indehol-
dende program og informationer for ugen.

SPØRGSMÅL VEDR. CAMPING OG ANKOMST
Alle henvendelser inden stævnestart skal rettes til stævnechef Lars 
Gaarden, 28 10 17 17 eller mail@familengaarden.dk.

BETALING
Ved elektronisk tilmelding betales direkte på nettet (netkøb).
Ved skriftlig tilmelding får du tilsendt en opkrævning.
Sommerstævnets bankkonto er:
Nordea Bank, Reg.nr. 2300 Kto. nr. 4379 934 337.

RABAT
Der gives rabat pr. deltager ved tilmelding inden 1. juni kl.12.00. Se
mere under STÆVNEAFGIFT.

KIDZ CAMP
SkoleKIDZ: Oplys det afsluttede klassetrin på tilmeldingen. Børnene
bor hos forældrene og registreres ved ankomst hos KIDZ-lederne
i et klasseværelse. Gå efter skiltene.

BEAT CAMP
Deltagere på BEAT CAMP  bor hos forældrene og registreres ved an-
komst i BEAT-teltet.

FUSION CAMP
Deltagerne på Fusion camp kan bo på fusions eget campingområde”. 
Registreres ved ankomst i FUSION-teltet.

URBAN CAMP
Alle deltagere sover i telt eller campingvogn på eget campingområde
– eller hos forældre. Piger og drenge på URBAN sover hver for sig. 
Der er mulighed for at vælge, om du vil deltage med eller uden mad. 
Registrering foregår ved ankomst på URBAN-pladsen.

SOUL CAMP
Er du deltager på Base Camp, men stadig har lyst til at bo sammen 
med andre unge, skal du tilmelde dig som voksen og krydse af under 
SOUL CAMP. Der er mulighed for at tilmelde sig særlig SOUL-aftens-
mad. Pris for hele ugen er kr. 425,- SOUL-aftensmaden kan ikke – som 
den almindelige stævnemad – bestilles til enkeltdage. Deltagere på 
SOUL CAMP registreres ved ankomst i SOUL-teltet.

SPISNING
Spisebilletter til de forudbestilte måltider forefindes i kuverten der 
udleveres ved tjek-in. Ubenyttede spisebilletter refunderes ikke. Der 
er mulighed for at bestille vegetarkost til aftensmåltiderne. Dette skal 
noteres i forbindelse med tilmeldingen. Du er også velkommen til at 
notere allergier og vi vil, så vidt det er muligt, tage hensyn til disse.
Morgenmadsbuffeten serveres i spiseteltet. Af praktiske årsager 
skal morgenmadsbuffeten indtages i spiseteltet. Det er ikke muligt 
at tage den med på campingpladsen, eller på værelset. Dem der ikke 
har bestilt morgenmad, har mulighed for at bestille morgenbrød i 
informationen. Dette skal bestilles inden kl. 14.30, og afhentes i køk-
kenet næste morgen. Betaling ved afhentning. Frokost og aftensmad 
serveres igen i år i spiseteltet.
Der vil i spiseteltet være reserveret borde til Fusion-deltagere der øn-
sker at spise sammen.
Gennem de seneste år har vi indkøbt bakker med låg til de deltagere 
der ønsker at tage maden med på campingpladsen, eller på værelset.
 Dette har vi i år undladt at gøre, da disse bakker både er meget dyre 
og er meget forurenende. Derfor skal man, hvis man ønsker at spise 
sin mad andre steder end i spiseteltet, selv medbringe beholder til 
transport af portionen.

VIL DU SPISE GRATIS PÅ ÅRETS SOMMERSTÆVNE?
I år har du mulighed for at mæske dig i Kokkekompagniets lækre mad 
til frokost og aftensmad ganske gratis. Det eneste det kræver er, at 
du er villig til at hjælpe med udlevering/oprydning. Du vil kunne spise 
gratis til det måltid, du har hjulpet til med.
 Hvis du ønsker en sådan opgave – og dermed gratis mad – skal du 
henvende dig til stævnechefen hurtigst muligt. Det er først til mølle.

VÆRELSER EFTERSKOLEN LINDENBORG
Værelserne vil fortrinsvis blive tildelt deltagere, der tilmelder sig hele 
ugen, og gangbesværede. Alle værelser er dobbeltværelser med ad-
gang til bad og toilet. Skriv venligst i bemærkninger, hvis du er gangbe-
sværet. Dyner, puder, sengelinned og håndklæder medbringes.
Dobbeltværelse kan bookes som enkeltværelse mod merpris.



VIL DU GRATIS PÅ SOMMERSTÆVNE?
Du har mulighed for at få et dagligt rengøringsjob på Som-
merstævnet.
Du vil få tildelt en daglig opgave og få refunderet dit stæv-
negebyr ved stævnets afslutning. Jobbet kan bestå af 
rengøringsopgave svarende til cirka en time dagligt. Er dette 
noget for dig så kontakt stævnechefen hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

WILDCARD
Er din økonomi stram, har du mulighed for at søge Wild-
card. Med Wildcard får du en meget stor reduktion i prisen. 
Det kan søges af alle på kontanthjælp, uddannelseshjælp 
eller lign. ydelser. Læs på stævnets hjemmeside www.som-
merstævnet.dk om betingelserne og om ansøgningsskema.

TILSKUD TIL WILDCARD
Har du mulighed for at hjælpe deltagere til et Wildcard, kan 
du give et frivilligt bidrag til ordningen, når du tilmelder dig.

PRAKTISKE OPGAVER
Igen i år er alle stævnedeltagere fritaget for praktiske opgaver. Du 
har stadig mulighed for at få en praktisk opgave på stævnet. Hvis du 
ønsker en mindre opgave i løbet af ugen, skal du vælge dette ved til-
melding. Du vil herefter få en rabat på 150 kr. Hvis du vælger at få en 
praktisk opgave, vil der i din kuvert være en beskrivelse af opgaven. 
Husk at møde op til den.
 Til jobberordningen er der i år brug for 10-15 personer, der ønsker en 
daglig opgave på stævnet. Det vil ikke være den samme opgave hele 
ugen. Vi forventer at få hold nok til, at der kan skiftes rundt på opga-
verne. ”Jobberordningen vil i år blive honoreret med refusion at den 
betalte stævneafgift. Den eneste udgift du vil have herefter er over-
natning og eventuelt madbilletter. Vi refunderer stævnegebyret ved 
afslutning af ugen. Hvis du ønsker en sådan opgave, skal du hurtigst 
muligt kontakte stævne chefen.

MENIGHEDSTELTE
Ønsker I som menighed at medbringe en pavillon, et telt el.lign.
for at have et samlingssted i løbet af stævnet, skal I sende en mail til
Else Würtz Nielsen på mail2ewn@gmail.com. Pladsen til menigheds-
teltet afregnes særskilt og koster 500 kr (inklusiv el) for en plads på 
5x10 meter. Hvis jeres telt ikke kan være inden for den tildelte plads 
skal der bestilles to pladser. Det er af brandhensyn ikke tilladt at afvi-
ge fra reglen om at der skal være 3 meter mellem teltene på pladsen. 
Hvis I er i tvivl – spørg stævnechefen.

HUNDE
Det er selvfølgelig muligt at medbringe sit kæledyr på Sommerstæv-
net. Det er dog et krav at hunde altid føres i snor, og at luftning sker i 
snor i områderne uden om stævnepladsen. Det er IKKE tilladt at med-
bringe hunde i bygningerne eller sporernes telte.

STÆVNEAFGIFT - hele ugen 
(Bemærk priserne i parentes er priser for tilmelding efter 1. juni kl. 
12.00)
BASE, SOUL (Voksen) .................................................................700 (850)
MicroKIDZ (0-2 år) ........................................................................75 (100)
MiniKIDZ (3 år og går i børnehave) ..........................................250 (275)
SkoleKIDZ (0.-3. kl.) ....................................................................300 (325)
BEAT (4.-6. kl.)  ............................................................................500 (575)
FUSION  (7.-9. kl.) inkl. campingafgift, eksl. mad ....................725 (875)
URBAN (10 kl. -19 år) inkl. campingafgift og mad ........... 1.275 (1.425)
URBAN inkl. camping, eksl. mad ..............................................725 (875)

DAGSPRISER
Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad):
BASE, SOUL, URBAN og FUSION .......................................200 (225)/dag
Halvdags (deltagelse i enten for- eller eftermiddags program) 80/dag
Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad):
KIDZ og BEAT .......................................................................... 60 (75)/dag
Halvdags (deltagelse i enten for- eller eftermiddagsprogram) 40/dag
Halvdagskort kan kun købes på stævnet.

VÆRELSER LINDENBORG 
Værelsespriserne gælder for alle, der er ældre end 2 år.
2 pers. i dobbeltværelse hele ugen ............................................... 3.000
2 personer i dobbeltværelse ................................................. 600 pr. nat
1 person i enkeltværelse hele ugen ............................................... 2.500
1 person i enkeltværelse ........................................................ 500 pr. nat
Barn 0-2 år i medbragt seng hele ugen...............................................75
Barn; KIDZ, BEAT hele ugen ................................................................500

Bemærk: Ønsker man at dele værelse med en man ikke tilmelder sig 
sammen med, skal den ene betale for dobbeltværelse, mens den an-
den vælger “har valgt værelse”. I kommentarfeltet kan anføres, hvem 
man skal dele værelse med. 
OBS! Bortkommen værelsesnøgle erstattes med 500 kr.
Afmelding af værelse: Ved afmelding efter 1. juli 2020 betales 50% af 
værelsesprisen, såfremt værelset ikke kan genudlejes.

CAMPING HELE UGEN (6 NÆTTER)
Voksen (inkl. el) ..........................................................................475 (500)
Barn; KIDZ og BEAT (inkl. el) 0-2 år gratis ...............................115 (140)
Menighedstelt (én enhed à 5x10m) (inkl. el) ....................................500
SOUL CAMP (telt ekskl. el)  ........................................................325 (350)
SOUL CAMP (campingvogn inkl. el) ..........................................475 (500)

CAMPING PR. NAT
Voksen (inkl. el) ..........................................................................100 (110)
SOUL CAMP (ekskl. el) ................................................................... 75 (85)
Barn; KIDZ, BEAT 0-2 år gratis ...................................................... 30 (35)

SPISNING 
Morgenbuffet pr. dag
Voksen .....................................................................................................45
Barn; KIDZ, BEAT og FUSION ................................................................30

Frokost pr. dag
Voksen .....................................................................................................60
Barn; KIDZ, BEAT og FUSION ................................................................45

Aftensmad pr. dag
Voksen .....................................................................................................75
Barn; KIDZ, BEAT og FUSION ................................................................55
SOUL CAMP aftensmad. Hele ugen  ..................................................425
Administrationsgebyr ved afmelding af stævnet: 100 kr. pr. voksen

Det er muligt at tilmelde sig en enkeltstående praktisk opgave og på den 
måde spare 150 kr. på deltagergebyret.
Det er også muligt at ansøge om at blive jobber (og få en daglig praktisk 
opgave) – læs mere under praktiske opgaver.
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TILMELDING PÅ 
SOMMERSTÆVNET.DK

Har du ikke adgang til internettet eller har du udfordinger med at bruge det,
 kan du benytte papirtilmeldingen som er udsendt til alle menigheder.

ARRANGØRER:
BAPTISTKIRKEN I DANMARK •  DET DANSKE MISSIONSFORBUND

BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND • MISSIONSFORBUNDETS BØRN & UNGE


