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DER ER FLERE NYHEDER I ÅR
Alle sporene har fået nye navne, med Camp som efternavn. Platform, som nu hedder Soul Camp, er med 
på aftenmøder i hallen, og vil være med til at præge disse, mens der tre aftener bliver et alternativt aften-
program, som er mere traditionelt. 
Voksenstævnet, der nu hedder Base Camp finder primært sted på ”Store Scene” og ”Lille scene” i hen-
holdsvis hallen og Soul Camps telt. 
At kirkesamfundenes møder ligger samlede mandag er også en nyhed. Det giver bedre muligheder for 
program resten af ugen. 
Vi prøver også at holde en gæstedag – tirsdag – med et familiepræget program. Her slutter vi med den 
musikalske nyhed, ”Lindenborg Unplugged”. 
Vi har inviteret spændende mennesker til at tale. Per Arne Dahl, den såkaldte Utøya-præst, taler om 
”Fællesskabets kraft” og ”Fællesskabets sårbarhed”. Mikael Telbe fra Sverige taler om ”Det korsmærkede 
fællesskab”. Iben Krogsdal, Krista Bojesen, Torbjørg Oline Nyli, Helen Murphy, Jeanette Munksbøl – der er 
i år mange kvinder på programmet! 
Dette års sommerstævne vil både i ord og handling omhandle temaet: GenOPDAG det gode FÆLLES-
SKAB. Det kræver selvfølgelig, at Sommerstævnet er et godt fællesskab. Det er du selv med til at skabe, 
ved at være nysgerrig og åben for de mennesker, du er på Sommerstævne med. Her har vi ansvar for 
hinanden, så de der kommer alene til Sommerstævnet, også bliver inkluderet i fællesskabet.

Velkommen til Baptistkirken i Danmarks og Det Danske Missionsforbunds fælles sommerstævne.

Lone Møller-Hansen
Generalsekretær i 

Baptistkirken i Danmark

John Nielsen
Missionsforstander i 

Det Danske Missionsforbund

Sommerstævnet er frem for alt fællesskab. En uge med venner 
og bekendte, og med mennesker, du aldrig har mødt før.

Det er fællesskab omkring budskabet om Jesus Kristus, undervisning 
og inspiration, samtaler og Helligåndens nærvær.

genOPDAG
det gode

FÆLLESSKAB

STÆVNECHEFEN BYDER IGEN VELKOMMEN!
Nu er det forår, og med foråret kommer også forventningen til årets Sommerstævne.
Der er mange mennesker rundt i landet, som allerede er godt i gang med at planlæg-
ge Sommerstævnet 2019, og vi kan næsten ikke vente, til vi ses i uge 30.
Vi skal genopdage det gode fællesskab. Det skal vi gøre igennem sang, samvær, 
under visning og hyggeligt samvær med nye og gamle venner.
Igen i år vil der være mulighed for at blive klogere igennem undervisning. Vi skal beri-
ge vores menigheder med nye input og inspiration, så fællesskabet kan blive styrket.
Vi skal synge salmer og lovsang sammen. Vi skal synge sammen, for at genopdage 
fællesskabet i glæden og inspirationen i sang og samvær.
Indimellem skal vi give os selv tid til at mødes over en kop kaffe eller te, for at styrke 
de nuværende fællesskaber, og ikke mindst skabe nye – også på tværs af vores kirke-
samfund.
Jeg gør hvad jeg kan, for at vejret bliver næsten lige så godt som sidste år. Måske der 
sniger sig en regnbyge ind, for at undgå, at der bliver helt så tørt på campingpladsen. 

Glæd jer til dette års Sommerstævne – det gør vi.

Mange sommerstævne hilsner
Lars Gaarden
Stævnechef  
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TIRSDAG* AFTEN
HELEN MURPHY
England

Helen Murphy er en del af Vineyard i Eng-
land og leder, med sin mand Tom, Derwent 
Valley Vineyard. Sammen har de 4 døtre og 
har derudover været plejeforældre og haft 
17 forskellige unge boende i hjemmet. Tid-
ligere har hun været præst i Trent Vineyard 
i over 20 år hvor hun særligt har arbejdet 
med kirkens omfattende sociale arbejde, 
men oplevede for et år siden et kald til at 
plante Derwent Valley Vineyard sammen 
med sin mand.  Hun brænder for at men-
nesker må opdage deres identitet i Kristus 
og at kirken må række ud og gøre en forskel 
i byen. 

BASECAMP

INSPIRERENDE AFTENMØDER

STORE SCENE 
Aftenmøderne i hallen er Sommer-
stævnets storsamling. De unge, som 
tidligere havde deres egne møder på 
det, der blev kaldt Platform, er i år 
med på møderne i hallen, og vil også 
være med til at sætte sit præg på 
disse. Som vi kender fra tidligere år, 
vil aftenmøderne indeholde lovsang 
og salmer, inspirerende forkyndelse, 
mulighed for forbøn og plads til en 
profetisk dimension. 

ONSDAG AFTEN
TORBJØRG OLINE NYLI
Norge

Torbjørg Oline er præst og forfatter til bo-
gen ”Åndelige forældre søges”. Hun er 37 år, 
gift og mor til to børn. Familien bor i Fevik, 
hvor Torbjørg er præst i Missionskirken. 
Ved siden af dette rejser hun rundt som for-
kynder med sin hjertesag: At en generation 
tager ansvar for den næste generation.
Torbjørg Oline er født i Tanzania. Hun har 
gået på Ungdom med Opgaves discipelsko-
le, har en master i praktisk teologi fra 
Ansgar Teologiske Højskole, er uddannet 
som sjælesørger fra Diakonia, har været 
Bibelskolelærer i pinsekirken Filadelfias Bi-
belskole i Oslo og har været leder af Missi-
onsforbundet Ung i Norge. 

TORSDAG AFTEN
PER-ARNE DAHL
Norge

Per Arne Dahl afsluttede i 2018 sin tjene-
ste som biskop i Tønsberg bispedømme 
i Norge. De sidste år før han blev biskop, 
var han knyttet til Modum Bad som leder 
af Institutt for Sjelesorg og Samlivssenteret. 
Derefter var han Stortingspræst og præst i 
Trefoldighetskirken og Domkirken. Det var 
han i 2011, hvor han blev kendt som ”Utøya- 
præsten”. 
Per Arne Dahl er kendt i Norge som præst, 
forfatter og skribent i avisen Aftenposten 
hver søndag i 25 år.
For tiden har han stipendium fra stiftelsen 
”Fritt ord” for at skrive en bog om «Sårbar-
hedens kraft og risiko» som udkommer på 
Gyldendal forlag til efteråret. Per-Arne Dahl 
taler om ”Fællesskabets kraft”.
Per Arne Dahl er 68 år, gift med Anne som er 
familieterapeut på Modum Bad.

SØNDAG AFTEN 
KRISTIAN BONDE-NIELSEN
Vanløse Frikirke

Kristian Bonde-Nielsen er præst i Vanløse 
Frikirke, hvor han i en del år har arbejdet 
med unge og lovsang. Han er gift med 
Camilla og sammen har de to børn. 
Kristian er ikke selv vokset op i kirken og er 
meget optaget af, hvordan kirken kan være 
kirke for og med dem, der ikke er vokset op 
i kirken. Han længes efter at se flere kom-
me til tro og blive en del af den kristne fa-
milie. Han har en udfordrende stil og deler 
ofte åbent og ærligt ud af sit eget liv. 
Kristian har tidligere år været med til at lave 
Platform. I år prædiker han i hallen søndag 
aften.

MANDAG AFTEN 
ELIJAH BROWN
USA

Elijah Brown blev generalsekretær i Baptist-
ernes Verdens Alliance i 2018 i en alder af 
bare 35 år. Hans CV er imponerende. Han 
er oprindelig fra Texas, afsluttede en PhD 
ved Edinburgh Universitet i Skotland. Han 
har været professor i religion ved East 
Texas Baptist University, generalsekretær 
for USA’s baptister og næstformand ved 21 
Wilberforce, der er en kristen menneskeret-
tighedsorganisation. Han har rejst i mere 
end 35 lande og har haft adgang til nogle af 
verdens mest magtfulde politikere. 
Brown taler mandag aften om ”Det gode 
fællesskab i en verdensomfattende familie”. 
Brown vil sætte fokus på, at Guds rige kal-
der os til at omfavne et kristent fællesskab 
i en mission, der når ud til hver person og 
folkegruppe i verden.

FREDAG AFTEN
RASMUS JONSTRUP
Bethelkirken Aalborg

Rasmus Jonstrup er fra Bethelkirken i Aal-
borg, men vil være kendt af mange – især 
den yngre generation – da han har prædi-
ket og undervist i mange menigheder rundt 
omkring i landet efterhånden. Rasmus læ-
ser teologi ved Aarhus Universitet og Me-
nighedsfakultetet og har desuden skrevet 
bogen Gymnasietro. Han er en dynamisk og 
meget engageret forkynder, og han brænder 
rigtig meget for at se især unge mennesker 
overgive sig til efterfølgelsen af Jesus og at 
de kommer ind i en tjeneste i Guds rige. 
Rasmus har i flere år været leder af One på 
Sommerstævnet.
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ALTERNATIVE
AFTENMØDER

LILLE SCENE

MANDAG AFTEN
RUNE FUNCH
Det gode fællesskab i ord og toner

Med fortællinger i ord og musik vil Rune 
Funch tage os med på en del af sin person-
lige rejse i sin søgen efter ”det gode fælles-
skab”. Rune vil med baggrund i sine oplevel-
ser med og i fællesskaber dele historier om 
glæde og udfordringer, som vi alle kan spej-
le os i. Musikalsk byder aftenen på en bred 
vifte af sange fra popsange til Taizésange, 
gospel-lovsange samt traditionelle og nyere 
salmer, flere af hvilke Rune har skrevet og 
arrangeret selv og i samarbejde med bl.a. 
Ole Lundegaard og Troels Thorndal. 
Rune Funch arbejder i dag som freelance 
musiker og behandler, og holder musik-
gudstjenester og koncerter rundt omkring 
i landets kirker.

TIRSDAG* AFTEN
JEANETTE MUNKSBØL
Når det bedste bliver det værste, og det 
værste det bedste

Gennem dagbogsnotater, digte, anekdo-
ter og oplæsning berettes brudstykker af 
en personlig historie – fortællingen om at 
være et undrende barn i et voksenunivers 
af dramatisk religiøsitet og voldsomme for-
tællinger – omgivet af voksne, som indeni 
var børn.
Om rejsen fra fortabthed over forståelse til 
forsoning, forandring og håb.
Jeanette Munksbøl er kunstner, digter og 
indehaver af Galleri Munksbøl i Nordsjæl-
land. Hun er kendt fra bl.a. skoleevents, 
foredragsvirksomheder og erindringswork-
shops.
De seneste ti år ansat i hhv. Dansk Røde 
Kors og som specialklasselærer.

ONSDAG AFTEN
IBEN KROGSDAL
Salmesangsaften, Fuldmagt til liv

Hvad længes mennesker efter i dag, hvis de 
altså længes efter noget? Forfatter og sal-
medigter Iben Krogsdal vil fortælle om livet 
på godt og ondt ud fra sine nye salmer. Hun 
vil tale om magt og afmagt i hverdagen og 
indvie os i nogle af de menneskeskæbner, 
der har inspireret hende som salmedigter. 
Undervejs i foredraget skal vi synge en ræk-
ke nye salmer om glæde, sorg og opstandel-
se.
Iben (født 1967) er vokset op på Mors. Hun 
er oprindeligt uddannet på Det Jyske Kunst-
akademi som maler og blev siden ph.d. i 
religionsvidenskab. Hun debuterede som 
novelleforfatter i år 2000 og har siden skre-
vet en række bøger. Hendes første salme-
samling udkom i 2010.

Som noget nyt i år vil der tre aftner 
være alternative aftenmøder med 
en anden stil, end den der præger 

møderne i hallen. Møderne vil 
være præget af foredrag, gode 

salmer med mere. 

76

* GÆSTEDAG



MANDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG KL. 21.45

LINDENBORG LIVE
Lindenborg Live er Sommerstævnets aftenshow. Præsterne, Tomas 
Lindholm fra Strandvejskirken i Humlebæk, og Rasmus Elkjær fra 
Frikirken i Åbenrå, er værter. Med glimt i øjet og humoristisk sans 
sætter de fokus på dagens begivenheder på Sommerstævnet. De 
to kirkesamfund, Baptistkirken og Missionsforbundet, bliver helt 
sikkert også genstand for nogle kommentarer, der får smilet frem. 
Lindenborg Live er en rigtig hyggelig måde at afslutte dagen på. 

TIRSDAG* KL. 21.45 

LINDENBORG UNPLUGGED
Kom og vær med til en akustisk og stemningsfuld koncert med det 
bedste vores to kirkesamfund har at byde på. I løbet af koncerten vil 
du møde forskellige lovsangere fra rundt omkring i landet, som vil 
spille deres egne lovsange. De forskellige sangskrivere vil give et lille 
indblik i, hvad der har inspireret dem til at skrive. Vi tror på, at vi har 
brug for nye og gamle sange i vores kirker og derfor løfter vi denne 
aften ny dansk lovsang frem og får et skønt indblik i, hvad der rører 
sig rundt omkring i menighederne. 

Nogle af sangene vil blive filmet, produceret og udgivet til glæde og 
gavn i kirkerne.

Formiddagens undervisninger er delt 
i to. Det ene med udenlandske talere, 
det andet med danske talere. 

TIRSDAG*, ONSDAG OG TORSDAG KL.10.00
DET KORSMÆRKEDE FÆLLESSKAB
Mikael Tellbe, Sverige

Den første del af formiddagsundervisningen er lagt i hænderne på 
Mikael Tellbe fra Örebro i Sverige. Udover at være en inspirerende 
underviser og prædikant er Mikael Dr. Teol. og lektor i Ny Testamente 
ved Örebro Teologiska Högskola og Akademi for Lederskab og Teo-
logi. Mikael er også forfatter til adskillige bøger, bl.a. ”Korsmärkt Ge-
menskap” (Det Korsmærkede Fællesskab), som er en kommentar til 
1. Korinterbrev. Titlen på denne bog er også temaet for hans under-
visning på Sommerstævnet. Mikael er gift med Ann-Mari og de har 
datteren Lisa. 

Refleksionsgrupper
Efter Mikael Tellbes undervisning er det muligt at deltage i en reflek-
sionsgruppe om ”Det korsmærkede fællesskab” eller at fortsætte til 
formiddagens andet undervisningstilbud. 

TIRSDAG* KL. 11.15
DET GODE FÆLLESSKAB 
FAVNER OG FORENER
John Nielsen, Missionsforstander i Det Danske Missionsforbund 

”Det gode fællesskab” bygger bro, favner og forener Kristi efterfølgere 
i fælles tjeneste for ham. Når kirken praktiserer ”Åndens fællesskab” 
ikke bare indadtil i menigheden, men også sammen med andre krist-
ne på tværs af forskellige kirkeretninger, udvikles et unikt fællesskab, 
som kan gøre en stor og positiv forskel for en by og et land. John Niel-
sen vil i sin undervisning tale om betydningen af kristen enhed, som et 
praktisk og konkret udtryk for ”det gode fællesskab”.

ONSDAG KL. 11.15
DET GODE FÆLLESSKAB ER DET FÆLLES-
SKAB, HVOR VI KAN VÆRE OS SELV
Lone Møller-Hansen, Generalsekretær i Baptistkirken i Danmark

Hvordan havde disciplene det i deres fællesskab – indbyrdes og sam-
men med Jesus? De var ikke perfekte – og det er vi heller ikke. Så 
hvordan rummer vi hinanden så uperfekte, som vi er, i vores fæl-
lesskab? Hvordan kan vi være med til at skabe et fællesskab, hvor vi 
kan være os selv?
Lone Møller-Hansen er generalsekretær i Baptistkirken i Danmark, 
præst i Baptistkirken Bornholm og i det tværkirkelige Gospelfælles-
skabet Bornholm.

TORSDAG KL. 11.15
DET GODE FÆLLESSKAB DUFTER AF 
NOGET GODT
John Lorenzen, præst i Saralystkirken, Århus 

Alle fællesskaber dufter af noget. Den duft der udsendes kan enten 
være tiltrækkende eller frastødende. Jo mere vi har Kristus i blandt os, 
jo bedre duft. Vi vil denne formiddag stille skarpt på Paulus, for at se 
hvordan han agerede med ønsket om at finde et fælles fodslag med 
alle mennesker i et missionalt fællesskab.
John Lorenzen, der er præst i Saralystkirken i Aarhus, har en passion 
for at kirken både forstår og formår at være kirke i det 21. århundrede. 

FREDAG KL. 10.00
FÆLLESSKABETS SÅRBARHED
Per-Arne Dahl, Norge

Mangeårig leder af Institut for Sjælesorg ved Modum Bad, tidligere 
biskop og præsten som samlede Norge i sorgen, da nationen blev 
ramt af et voldsomt angreb i 2011, Per-Arne Dahl, underviser om 
”Fællesskabets sårbarhed”. Han taler også torsdag aften. Se beskri-
velsen af ham i omtalen af torsdag aftens møde. LA
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98
* GÆSTEDAG



Om formiddagen foregår programmet i aldersinddelte grupper:

MikroKIDZ er for dig, der er under tre år og ikke er begyndt 
i børnehave endnu. 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 - 11

MiniKIDZ er for dig, der er fyldt tre år eller går i børnehave
• Der vil være undervisning, sjov og kreativitet
• Der vil være fri leg og forfriskning
• Det vil foregå mandag til fredag kl. 10 - 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 2018/19. Du skal tilmelde dig det klassetrin, 
som du afslutter juni 2019
• Der er fælles lovsang og undervisning for hele gruppen
• Derefter gruppesnak omkring tro
• Du vil få en forfriskning og derefter vil der være aktiviteter
• Det vil foregå mandag til fredag kl. 10-12.15

Hvis du er SkoleKIDZ, er det vigtigt at tilmelde dig en af neden-
stående aktivitetsgrupper.                  
Kun et begrænset antal børn kan deltage i de forskellige grupper. 
Grupperne lukkes efterhånden, som de bliver fyldt.
A. Bold SJOV
B. Det søde køkken 
C. Byg&Nørd 
D. Fodbold
E. Smykkeværksted 
F. Krea for alle 
Læs mere om aktivitetsgrupperne på stævnets hjemmeside.

MikroKIDZ MiniKIDZ SkoleKIDZ

10:00

Sang, historie 
og leg

Lovsang

10:15 Sang,
 undervisning 

og krea

Undervisning og 
lovsang10:30

10:45
Gruppe-snak

11:00
Fri leg

11:15

Aktiviteter

11:30

11:45

12:00

12:15

BEAT Camp bliver en BOOT Camp for 
alle Jesus-fans i alderen 4. - 6. klasse!

Kan du lide at bruge masser af tid på hygge med venner? Så kom med 
på BEAT Camp, hvor du kan være sikker på at tilføje nogle nye venner 
til flokken!
Super-seje ledere vil stå klar til at lege, spille, danse og fjolle med alle 
deltagere på BEAT Camp og sørge for, at det bliver en lejr ingen glem-
mer. Vi har bestilt godt vejr ligesom sidste år (okay, måske lidt “dårlig-
ere”), og vi glæder os enormt meget til at møde dig på BEAT Camp.
I år er vores tema “Fan Groups”, så er du fan af BEATney Spears, Jus-
tin BEATer, The BEATles, BEAThoven eller en nogle helt andre så kom 
med på BEAT Camp.
Sammen med de andre Jesus-fans kommer du til at opleve et vildt 
fællesskab, hvor vi fordyber os i hvordan man “genopdager det gode 
fællesskab”. 
Det gør vi igennem fantastisk undervisning fra talere, som har glædet 
sig hele året til at tale til lige præcis dig!
Så hvis du kan lide sådan noget som lovsang, kortspil, fodbold, vand-
kamp, limbo, undervisning, lederudfordringer eller noget andet i den 
dur, så er vi sikre på at du får en fantastisk uge på BEAT Camp.

Så til sidst vil vi spørge: Skal du med på BEATet?

Fusion Camp - det nye spor på 
Sommerstævnet 2019! 

Er du træt af at dele seng med lillesøster men ikke helt klar til at sige 
farvel til mors mad? Er du i udskolingen og klar på at blive udfordret 
på din rolle i det gode fællesskab? 
På Fusion Camp er vi ikke bange for alle de store – og små – spørgs-
mål, som hverdagen og fællesskabet byder på. Vi skal hygge os i 
loungen, lovprise Gud og tage stilling til hvad vores rolle og opgave 
er, i de fællesskaber vi bevæger os i. 
Formiddage står på sjov og ballade samt undervisning med dygtige 
undervisere. Hver eftermiddag er der nye indspark eller udfordringer 
som gør os klogere på hinanden og os selv. Til aftenmøderne skal vi 
inspireres og fordybe os i det kristne fællesskab, og den Gud som vi ska-
ber fællesskab omkring. Derudover skal vi naturligvis også udfordre 
hinanden med fede konkurrencer, og skråle med på lækker lovsang.
Indimellem alle de fede programpunkter skal vi bo i telte sammen, 
og hænge ud i loungen og have det grineren sammen! Desværre kan 
vi ikke levere mad til jer, så til måltiderne må du vende snuden mod 
en venlig sjæl der vil dele måltidsfællesskab med dig, eller plage dine 
forældre til at skaffe spisebilletter til spisesalen. 
Vi håber på at du vil med på den bedste lejr denne sommer!

Der er kun begrænset teltplads så skynd dig at tage fat i en ven og 
få en af de fede teltpladser, så I kan høre på jeres leder snorke hele 
ugen igennem fra nabo teltet!

Vi glæder os helt vildt til at se lige netop DIG på Fusion Camp (det fedeste 
sted på Sommerstævne 2019)Ud over et FEDT formiddagsprogram, vil der nogle eftermiddage 

være aktiviteter for hele familien. Kom til ”Byggeevent”, syng med 
”Pastaparty”, ”KIDZ Fun” m.m.

Som altid vil hoppegiraffen ”Raffe” og vandrutschebanen være til rå-
dighed, alt efter vejr og vind. 

Hver aften mødes alle KIDZ-deltagerne – bortset fra dem, der må i 
seng for at være friske til næste dag – til et hyggeligt, sjovt og herligt 
aftenprogram. Vi har bl.a.et festligt indslag, talentaften, filmaften og 
meget mere.  

Tjek alle mulighederne på hjemmesiden og stævnehæftet som du 
får ved ankomsten til Sommerstævnet.

Vi glæder os til at være sammen med dig!

0 år 
- 3. kl. 4. - 6.

kl.
7. - 9.

kl.

KIDZ Camp er masser af børn, der lytter, synger, leger og griner, ja som har det 
sjovt sammen med nye og gamle venner. Ligesom resten af stævnet har 

vi fokus på Det Gode Fællesskab. Fællesskab med Gud, fællesskab
med hinanden og fællesskab med nye. Kom og vær med! 
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SØNDAG MANDAG TIRSDAG* ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
Morgen

07.30 - 08.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

09.30 - 09.50 BiD Landskonference 9.30-17.00 Morgensang Morgensang Morgensang Morgensang

Formiddag

10.00 - 11.00 Mikael Tellbe Mikael Tellbe Mikael Tellbe Per-Arne Dahl Afslutningsfest

11.15 - 12.00 DDM - PULS kl. 10.00 John Nielsen Lone Møller-Hansen John Lorenzen Familiefest Afrejse

12.30 - 13.00 Ankomst kl. 12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

Refleksion Refleksion Refleksion Refleksion Refleksion

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

Tidlig eftermiddag

13.30 - 15.00 BiD Landskonference kl. 9.30-17 Forfulgte kristne - Elijah Brown Tjen din by - Helen Murphy Åndelige forældre 
- Torbjørg Oline Nyli

Et liv i relation  
- Jonas Norgaard Mortensen

Kidz Fun kl. 14-16 Sponsorløb, mødested foran 
bogteltet

Noget om den kristne tro 
- Lars Rosenkrands

Noget om den kristne tro 
- Bente Højriis

Noget om den kristne tro 
- Philip Fodgaard

Noget om den kristne tro 
- Svend Ryborg

Noget om den kristne tro 
- Anders Hyldgård

DDM - repræsentantskabsmøde

Kasserermøde BBU årsmøde ”Diakoni og omsorg – om 
helende fællesskaber” med Bap-
tisternes afholdsmission - BAM, 
efterfulgt af BAMs generalfor-
samling

DBSU møde International Mission - DDM Kristen og Homoseksuel 
- Christine Walsøe

Pilgrimsvandring Peter Over-
beck (Mødested foran Bogteltet) Kvindenetværk Kærlighed og klima 

- Mikael Jarnvig
At dele troen 
- Henrik Nissen

Sen eftermiddag

15.30 - 17.00 Åbningsmøde kl. 16.00
DDM - repræsentantskabsmøde Familiefest med Pastaparty kl. 16-17 Krista Bojesen - SKAM Dåb + Nadver (ved fjorden)

Netværksgrupper 
- Martin Walsøe (Vineyard) International Mission - BiD

En fremmed er en ven v BiD integra-
tionsudvalg

Ledelse af frivilige 
- Mette Holmgaard

International Mission - DDM 

Nyreligiøsitet vs kristendom 
- Dina Al-Erhayem 

Ægteskabsseminar  
- Tina og Max Jalk 

Ægteskabsseminar 
- Tina og Max Jalk 

Aften

17.30 - 18.15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00 - 19.30

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

19.30 - 21.30
Alternativ

Rune Funch - Det gode fælles-
skab i ord og toner

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

Iben Krogsdal - salmesangs-
aften “Fuldmagt til liv” 

Late night

21.45 Lindenborg Live Lindenborg Unplugged Lindenborg Live Lindenborg Live Lindenborg Live

STORE SCENE (HAL)
LILLE SCENE (SOUL)

FOREDRAGSSAL
SPISESSAL

BAKKEHUSET
KLASSELOKALE

SPISETELT
URBAN

KIDZ
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Urban Camp er ungdomssporet på Sommerstævnet 2019. 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 spiser vi også 
sammen, og så skal vi selvfølgelig deltage i nogle af de møder og aktiv-
iteter, 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 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!

20+
år

15-20
år

Sommeren nærmer sig og vi ved lige præcis hvor du 
skal være i uge 30. Soul Camp er årets tilbud til dig som 
gerne vil være med på Base Camp, men stadig gerne 
vil bo sammen med dine venner eller være en del af et 
yngre fællesskab.

For os der er på Soul Camp vil det primært handle om at skabe de gode sociale og hyggelige rammer 
for at vi får en fantastisk uge, samtidigt med at vi aktivt kommer til at være med til alle de gode og 
spændende tilbud der foregår på Base Camp, enten på Store Scene, til seminarer eller rundt om-
kring på stævnet. 

Soul Camp er altså et nyt tiltag på Sommerstævnet 2019, og det er ikke et decideret spor, da vi sam-
arbejder med Base Camp om at lave undervisning og program der er relevant og interessant for dig 
der stadig føler du har lidt tid endnu inden du vil kalde dig rigtigt ”voksen”. Soul Camp er altså mere 
et værested for dig som er blevet for gammel til ungdomssporet Urban Camp, men stadig ikke klar 
til at slippe det sociale og hyggelige ved at bo sammen med andre unge. 

Soul Camp vil som udgangspunkt være for 20+ årige, og det vil være dit eget ansvar at sørge for mad 
i løbet af ugen, men der vil være en cafe hvor du kan købe dig til lidt lækkert, og vi vil være nogen der 
sørger for hyggelige rammer og events/aktiviteter i løbet af dagene. 

Vi glæder os til at se dig til sommer og sammen med dig skabe rammerne for en fantastisk uge på 
Sommerstævnet 2019. 

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! 
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GLÆD DIG 
TIL MANGE

GODE OPLEVELSER

MANDAG KL.10.00
DDM – PULS

Mandag formiddag tager vi pulsen på Missi-
onsforbundet. Hvordan har Missionsforbun-
det det? Hvad sker der? Og hvor er vi som 
kirkesamfund på vej hen? Missionsforstan-
deren leder formiddagen, der blandt andet 
sætter fokus på visionen om ”Menigheder, 
som lever og vokser”.  Det er en anledning til 
at høre de gode historier og mærke pulssla-
get i Missionsforbundet. 

MANDAG KL. 13.30
PILGRIMSVANDRING 
- TID TIL REFLEKSION OG 
NYE UDSIGTSPUNKTER

Mens Baptistkirken og Missionsforbundet 
afholder Landskonference og Repræsen-
tantskabsmøde, har du mulighed for at 
komme med på pilgrimsvandring, mandag 
kl. 13.30-16.30, i den smukke natur ved Ros-
kilde Fjord.
Find vandreskoene frem og gå Bognæs 
rundt. Vi kører fra Lindenborg kl. 13.30 til 
P-pladsen ved Bognæs og efter en kort in-
troduktion kl.13.45 begiver vi os afsted. Vi 
forventer at være tilbage på P-pladsen ca. 
kl. 16.30. Ruten er på 9 km. Tag kaffen med 
i rygsækken, så finder vi et smukt udsigts-
punkt. Der vil være indlagt refleksioner og 
pauser undervejs.
Turen ledes af Peter Overbeck.

MANDAG TIL FREDAG KL.13.30
NOGET OM 
DEN KRISTNE TRO

Deltag på et spændende introkursus til den 
kristne tro. Kurset er henvendt til folk, der 
enten er nye i den kristne tro eller som øn-
sker en introduktion til kristendommens 
grundlag. 
Kurset løber over fem samlinger og vil med 
udgangspunkt i den velkendte bøn ”Fader-
vor”, præsentere kernen i den kristne tro. 
Det er ikke et krav at man deltager hver ef-
termiddag. 
Kurset er udarbejdet i samarbejde med alle 
kirkerne i Danmark og sætter fokus på det 
centrale i den kristne tro. Der vil være oplæg 
og gode muligheder for samtale. Der er fem 
forskellige præster der underviser på kurset 
og de underviser i nævnte rækkefølge: 
Mandag:  Lars Rosenkrands, Vanløse 

Frikirke
Tirsdag*:  Bente Højriis, Brovst Baptistkirke
Onsdag:  Philip Fodgaard, Bethaniakirken, 

Aalborg
Torsdag:  Svend Ryborg, Kronborgvejens 

Kirkecenter, Thisted
Fredag:  Anders Hyldgård, Pandrup 

Baptistkirke

MORGENSANG
For at komme godt i gang med dagen, er 
der mulighed for at synge morgensang fra 
kl. 9.30 til kl 9.50 tirsdag, onsdag, torsdag og 
fredag morgen ved Store Scene.
Der vil være et bredt udvalg af gamle og nye 
morgensalmer og -sange ledet af Stævne-
chefen og Lotte Schrøder.

TIRSDAG* TIL FREDAG 
KL.12.30-13.15
MIDDAGSLURSEMINARER

At være kristen familie med små børn er et 
liv med masser at se til. Det gælder i hver-
dagen og på Sommerstævnet. Det kan ofte 
være svært at komme afsted til seminarer 
og møder og derfor indfører vi i år middags-
lurseminarer. De varer ca. 45. minutter og 
stiller skarpt på livet som småbørnsfamilie, 
efterfølgelse af Jesus i en travl hverdag og 
troens plads i hjemmet. 
Seminarerne ligger i det tidsrum hvor de 
fleste børn sover middagslur og der vil være 
plads til børnelyde og babyalarmer samt 
mulighed for at få stillet kaffetørsten. 

TIRSDAG* KL.13.30
ET UDVIDET FÆLLESSKAB I 
KRISETIDER
Elijah Brown

Mange i verden lever i akut krise, flugt, sult, 
forfølgelse og konflikt, blot for at nævne 
nogle kriser. Vi er kaldede til at genopdage, 
hvordan vi som personer, menigheder og 
kirkesamfund kan udvide det fællesskab, 
vi har med hinanden til dem, der lever i en 
udfordrende kontekst. Det underviser Elijah 
Brown om tirsdag eftermiddag. 
Elijah Brown taler også mandag aften. Se 
beskrivelsen af ham i omtalen af mandag 
aftens møde.

TIRSDAG* KL.14.00-17.00
KIDZ FUN OG PASTAPARTY
Der lægges op til en hyggelig eftermiddag 
for hele familien, når der inviteres til Kidz 
Fun og PastaParty.
PastaParty spiller sjove børnesange for hele 
familien. Sangene tager udgangspunkt i Bi-
belens fortællinger og formidler den kristne 
tro i børnehøjde. Med til sangene hører fag-
ter og bevægelser, så hele kroppen sættes i 
gang. Alle kan være med, når der er Pasta-
Party!
PastaParty består af Simon Bartholdy (uku-
lele og vokal), Margit Bartholdy (fagter), Sø-
ren Ehlers (cajon) og Anders Tuxen (bas). 
Første koncert blev givet i 2014, og siden da 
er der udgivet to PastaParty-CD’er med alle 
sangene.

TIRSDAG* KL.15.30
EN FREMMED ER EN VEN

Mød kristne nydanskere fra mange for-
skellige lande, som nu bor rundt omkring i 
Danmark. Nogle af dem kommer fra de så-
kaldte migrantmenigheder, hvor de holder 
gudstjenester på deres egne sprog og hol-
der fast i traditioner fra deres hjemlande. Vi 
skal blandt andet høre nogle unge fortælle 
om deres vej gennem uddannelsessystemet 
i Danmark og de udfordringer, som de har 
oplevet og oplever ved at leve mellem to kul-
turer. Vi skal også være sammen om sang og 
musik på forskellige sprog med bidrag fra 
flere forskellige menigheder.
Det er Baptistkirkens integrationsudvalg, 
som står bag denne eftermiddag. Integra-
tionsudvalget administrerer blandt andet 
Sommerstævnets WildCard-ordning og hjæl-
per migrantmenigheder med vejledning, 
etablering, krav fra myndigheder, kontakt til 
danske venskabsmenigheder og målrettet 
undervisning efter behov.

TIRSDAG* KL.15.30
NYRELIGIØSITET 
OG KRISTENDOM
Dina Al-Erhayem

Dina Al-Erhayem er en dansk-irakisk skue-
spillerinde, der er gået fra at være ateist til 
at være personlig kristen. Hun er opvokset i 
Gilleleje som barn af en dansk mor og en ira-
kisk far. Hun var studievært på DR2’s ugentli-
ge trosmagasin Univers og er for nuværende 
vært på Dinas Talkshow på Dk4.
Tv-vært og skuespiller Dina Al-Erhayem har 
på forskellige tv-kanaler interviewet talrige 
kendte personer fra tidligere kultur- og kir-
keminister Bertel Haarder(V) til entertaine-
ren Niels Hausgaard om deres tro og livssyn. 
Temaer som tro og kristendom er en hjerte-
sag for hende, som viser sig ved en længsel 
efter at formidle de kristne værdier. I dag er 
hun fast kirkegænger blandt andet i Kirken 
i Kulturcentret på Drejervej, hvor hun blev 
døbt, men hun kommer også i folkekirken.

ONSDAG KL. 12.15
FROKOST FOR PRÆSTER

Igen i år inviterer Baptistkirken og Missions-
forbundet alle præster fra begge kirkesam-
fund til fælles samling. Der bliver serveret en 
god frokost og undervejs bliver der lagt op 
til samtale om præstelivets udfordringer og 
givet plads til personlig samtale og bøn. Vær-
ter i år er Anne-Marie Winther, Vrå Baptist-
kirke, og Tomas Lindholm Strandvejskirken, 
Humlebæk. Nærmere information udsendes 
til præsterne.

ONSDAG KL.13.30
TJEN DIN BY
Helen Murphy, England

Helen Murphy brænder for at kirken må 
række ud og gøre en forskel i byen. Hun vil 
dele af sine erfaringer og udfordre danske 
menigheder til at involvere sig i deres by. Se 
omtalen af hende ved omtale af tirsdag af-
tens møde. 

ONSDAG OG TORSDAG KL.15.30
ÆGTESKABSSEMINAR
Tina og Max Jalk

Tina og Max Jalk kommer fra Aalborg, hvor 
de er en del af Apostolsk Kirke. Lige siden 
de for mange år siden selv oplevede at få 
hjælp til at komme igennem en længereva-
rende krise i deres ægteskab har de haft en 
stor nød for at hjælpe andre mennesker – og 
især kristne – til at få et stærkt og godt æg-
teskab og familieliv, baseret på relationen 
med Gud og på Hans ord. De har selv gjort 
sig den erfaring, at for Gud er alting muligt, 
og at der derfor ikke findes nogen håbløse 
ægteskaber!
Ved to seminarer vil de undervise og dele 
af deres egne erfaringer med at skabe det 
gode ægteskab og det gode familieliv. 

ONSDAG KL.15.30
SKAM OG DENS
PÅVIRKNING
Krista Korsholm Bojesen

Hvordan påvirker skam os? Og hvad gør vi 
ved den? Psykolog, skamforsker og forfatter 
Krista Korsholm Bojesen stiller skarpt på be-
grebet og forklarer, hvorfor skammen fylder 
så meget for os moderne mennesker. 
I dag er det op til det enkelte menneske at 
bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Vo-
res værdier er ikke længere kollektive, de er 
blevet privatiseret. Mange oplever det som 
en frihed, mens endnu flere føler sig skyldige 
og skamfulde og dermed forkerte som men-
nesker. Omgivelserne er fyldt med idealer, 
facader og krav om sundhed, udseende, ud-
dannelse, effektivitet og personligt ansvar. 
Det er umuligt at leve op til alle kravene, og 
vi ender med at skamme os over ikke at kun-
ne leve op til det. 
Skam er blevet glemt som ord, men dog en af 
de mest fremtrædende følelser i samfundet.
Krista Korsholm Bojesen kommer med et 
personligt bud på, hvordan vi genkender og 
arbejder med følelsen af skam. Hun giver 
konkrete redskaber til at arbejde med vores 
værdier og blik på os selv. 

Krista Korsholm Bojesen

Helen Murphy

Elijah Brown

Simon  Bartholdy

Dina Al-Erhayem

Peter Overbeck Philip Fodgaard

Svend Ryborg

Anders Hyldgård

Bente Højriis

1716
* GÆSTEDAG * GÆSTEDAG



FREDAG KL.15.30
DÅBS- OG 
NADVERGUDSTJENESTE

Fredag eftermiddag er der fælles 
dåbs- og nadvergudstjeneste for alle 
Sommerstævnets spor. Det er en kort 
gudstjenesten, som fejres under åben 
himmel. Dåben foregår i fjorden. Guds-
tjenesten ledes af Lone Møller-Hansen 
og John Nielsen. Ønsker du at blive døbt 
på Sommerstævnet, skal du lave aftale 
om dette med din præst. 

ONSDAG KL.15.30
NETVÆRKSGRUPPER
Martin Walsøe

Cellegrupper, livsgrupper, netværksgrupper, 
huddles, smågrupper. Kært barn har mange 
navne, men fælles udtrykker de, at rigtig 
meget af det gode liv i menighederne leves 
i mindre fællesskaber. Derfor har vi brug for 
flere og bedre grupper i kirkerne rundt om-
kring. Er du leder af en gruppe, går du med 
tanker om at starte en gruppe op eller vil du 
bare gerne vide mere, så er det hér seminar 
for dig. 
Hér vil Martin Walsøe, præst i Århus Vine-
yard (tidligere København Vineyard) dele ud 
af sine erfaringer med netværksgrupper og 
give konkrete værktøjer til at starte og lede 
netværksgrupper. 
Martin har i mange år arbejdet med ud-
vikling af netværksgrupper i København 
Vineyard, hvor de har ca. 25 grupper af for-
skellig karakter. 

TORSDAG KL.13.30
ÅNDELIGE FORÆLDRE
SØGES
Torbjørg Oline Nyli

Ordet fra Malakias’ Bog 3,24 “Han skal 
vende fædres hjerte til deres sønner og 
sønners hjerte til deres fædre” er et løfte 
Torbjørg Oline tror, skal opfyldes i vores tid.
Mange unge længes efter trygge voksne, 
som vil sætte tid af til at lytte til dem, bede 
med dem og være tilstede i deres liv. På 
seminaret vil Torbjørg udfordre forskellige 
generationer til at tage et ansvar for den 
næste generation og på den måde forme 
”det gode fællesskab” mellem generation-
erne. 
Se beskrivelsen af Torbjørg Oline i beskriv-
elsen af onsdag aftens møde i hallen, hvor 
Torbjørg taler.

TORSDAG KL.13.30
KÆRLIGHED OG KLIMA
Mikael Jarnvig

Mikael er uddannet meteorolog og har i 
mere end 30 år præsenteret vejret på TV. 
Alverdens statsledere, ministre, embeds-
mænd og miljøorganisationer har i årtier 
diskuteret klimaforandringerne, men trods 
dette skrives der i 2018 CO2 historie – det 
blev det år hvor der blev udledt allermest 
CO2 i atmosfæren. 
Mikael Jarnvig er af naturlige årsager optaget 
af klimaforandringerne, og han mener pro-
blemet skal ses fra andre vinkler end bare 
den videnskabelige. Han spørger ind til, hvor 
meget der er videnskab, og hvor meget der 
mon er skræmmekampagne, om det bare 
er fake-news det hele. Mikael sætter fokus 
på, hvad der sker med klimaet i disse år og 
hvad videnskaben siger om fremtiden. Hvad 
er årsagen til klimaforandringerne? Hvad er 
konsekvenserne? Og hvem går det ud over?
Måske er det slet ikke noget teknisk pro-
blem, men et moralsk problem! Foredrags-
holderen mener også, at kirken har været al 
for tavs, til trods for at den sidder med noget 
af nøglen til løsningen.

TORSDAG KL.15.30
BAPTISTKIRKENS 
INTERNATIONALE MISSION

Jonas og resten af familien Mortensen – 
vores udsendte kommer og beretter om livet 
i Rwanda, dagligdagen, projekterne, arbejdet 
og kulturmødet. Jonas er en spændende for-
midler, fotograf og forkynder, så kom og bliv 
begejstret – og bliv lidt klogere på ham og 
hans familie - og vores arbejde i Rwanda og 
Burundi. 
Lars Midtgaard vil fortælle om Bethelkirkens 
efterhånden mange års solide engagement 
med at træne og uddanne præster og andet 
godtfolk i Rwanda. Vi skal også høre om den 
seneste udvikling i Rubura i Burundi, hvor 
der nu er vand og sundhedscentret er ble-
vet forsynet med en ambulance. Slutteligt 
vil Yegos ungdomsledere fortælle om deres 
arbejde med enlige mødre og inklusion i 
kirkerne.

TORSDAG KL.15.30
LEDELSE AF FRIVILLIGE 
ANNO 2019
Mette Holmgaard

Danmark nyder godt at den frivillighedskul-
tur, der blomstrer op alle vegne. Vi ser det 
også i kirkerne, at mange vil tjene med, men 
vi oplever også udfordringerne ved at moti-
vere og fastholde de frivillige medarbejdere. 
Hvorfor er det så svært at fastholde frivillige 
i vores menigheder? Hvorfor er det vigtigt 
for dig at være frivillig i din menighed? Hvad 
forstår du ved frivillighed og hvad mon en 
yngre eller ældre i din menighed tænker om 
frivillighed? 
Er du blevet nysgerrig på spørgsmålene og 
vil du være med i dialogen om svarene, så gå 
ikke glip af en spændende workshop. 
Workshoppen er for menighedsråd, team-
ledere, ungdomsledere, lovsangsledere, om-
sorgsledere – alle med ledelsesansvar i en 
menighed. Facilitator er Mette Holmgaard 
fra Bethelkirken i Aalborg.

FREDAG KL.13.30
ET LIV I RELATION
Jonas Norgaard Mortensen

Relationel tænkning kan revolutionere må-
den vi forstår Gud, os selv, hinanden og livet 
på. Der er velsignelse i et relationelt liv og i 
relationel velfærd. Omvendt er relations-
brud synd og skam. 
Personalismen har et relationelt menneske-
syn, og inspirerer os til at se Gud, mennesker 
og livet igennem den relationelle linse.
Jonas Norgaard Mortensen underviser. Han 
har skrevet to bøger om personalismen, og 
er lige nu udsendt for BaptistKirken til Rwan-
da med sin familie.

FREDAG KL. 13.30
GIV TROEN VIDERE
Henrik Nissen 

At tale tro med andre kan til tider opleves 
som svært, hvordan får man lige fortalt om 
Jesus, fremfor en masser fakta om det at 
være kristen? 
Det vil Henrik Nissen give et input om, gen-
nem oplæg, samtale og praksis. Henrik Nis-
sen har gennem de sidste mange år været 
en del af regen/Kristuskirken, og arbejdet 
meget med det at fortælle om Jesus. De sid-
ste to år har Henrik været ansat som præst 
i regen/Kristuskirken, der udfordrer sig selv 
og andre til at give troen videre. 
Han vil udfordre os og give værktøjer til at 
fortælle om Jesus til mennesker omkring 
dig, lige der hvor du er. 
Kom og bliv klædt mere på til at give Jesus 
videre på en naturlig, nærværende måde 
og gennem historier om Guds kærlighed

FREDAG KL.13.30
DIAKONI OG OMSORG – OM 
HELENDE FÆLLESSKABER 

BAM, Baptisternes AfholdsMission, holder et 
seminar med temaet ”Diakoni og omsorg – 
om helende fællesskaber”. Derefter afholdes 
BAM’s årsmøde, kl.15.00-15.30.

TORSDAG KL.13.30
ALLE GENERATIONER 
SAMMEN OM MISSION

Mission er for alle generationer, og semina-
ret er derfor også relevant for de helt unge, 
når Missionsforbundet sætter fokus på in-
ternational mission. Når vi involverer os i 
mission, kan vi opleve ”det gode fællesskab” 
på tværs af generationer i menigheden, men 
vi bliver også en del af ”det gode fællesskab” 
med mennesker i andre lande og kulturer. 
Missionsforbundets nye missionssekretær 
Flemming Frandsen planlægger et spæn-
dende program sammen med Missionsrå-
det, der har fingeren på pulsen med de ud-
fordringer, som Missionsforbundets mission 
i Thailand, Myanmar, Ghana, Grønland og 
Rumænien byder på. 

FREDAG KL.13.30
SPÆNDINGSFELTET, 
KRISTEN OG HOMOSEKSUEL
Christine Walsøe

At være en ung kristen og homoseksuel er 
et liv i et spændingsfelt. For 3 år siden valg-
te Christine Walsøe åbent at dele sin rejse i 
tv-dokumentaren, "Homohelbredelsen". 
Hvordan finder jeg mig selv i en verden, hvor 
jeg bombarderes af andres holdninger og 
påvirkninger? Hvad er planen med mit liv, 
og kan jeg overhovedet stole på mine egne 
følelser? Spørgsmål de fleste mennesker stil-
ler sig selv, men som bliver sat endnu mere 
på spidsen i Christines tilfælde. Christine vil 
fortælle om sin rejse fra erkendelsen af at 
være homoseksuel, igennem en turbulent 
søgen efter at forblive stærk i sin tro på Gud 
på trods af følelser og tanker som i den grad 
deler vandene i den kristne kirke. Christine 
er en ærlig og åben fortæller som vil tage 
os med ind i sine kampe og overvejelser og 
undervejs bliver der mulighed for at stille 
spørgsmål til Christine. 
Seminaret udfordrer holdninger på tværs af 
skalaen ved at give et personligt møde med 
et menneske, der lever i et spændingsfelt. 

Mette Holmgaard

Henrik Nissen 

Jonas Norgaard Mortensen

Torbjørg Oline Nyli

Mikael Jarnvig

Martin Walsøe

Christine Walsøe
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AFSLUTNINGS-
FEST
Sommerstævnet rundes af med afslutningsfest lørdag for-
middag kl.10.00, hvor vi glædes og ser tilbage på en uge med 
store indtryk, skønt fællesskab og mange oplevelser. Det vil du 
ikke gå glip af!

ÅRSMØDER 
BaptistKirkens Landskonference

Mandag 9.30-17, Store Scene

Ved BaptistKirkens landskonference 1 (LK1) skal processen 
med den nye Fælleserklæring ”En kirke på vej” afsluttes efter 
et lille års proces i menighederne og ved regionale samlinger. 

Det bliver visionen for de næste fem års fælles arbejde. 
Her er også valg til ledelsen, og forslaget er i år at ledelsen 

udvides til syv i stedet for fem.

Det Danske Missionsforbunds Repræsentantskabsmøde
Mandag kl. 13.30-17.00, spiseteltet

DBSU – Danske Baptister for Sundhed og Udvikling 
Tirsdag kl.13.30-15.00, klasseværelse

BBU – Baptisternes Børn og Unge
Onsdag kl.13.30-15.00, Urban teltet

Kvindenetværket i Baptistkirken
Onsdag 13.30-15.00

Forretningsmødet med valg, regnskab, beslutninger for 
fremtiden m.m. Herefter er Kvindenetværket vært ved en kop 
kaffe med kage. Kl. 15.30 er der foredrag ved Krista Korsholm 

Bojesen om emnet SKAM. Se omtale andet sted.
Efter aftensmødet onsdag er alle kvinder inviteret til “os 

kvinder imellem”. Hygge med servering sammen 
med andre kvinder.

BAM - Baptisternes Afholds Mission
Fredag kl.15.00-15.30, Spisesalen

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

Gæster er velkomne alle dage på 
Sommerstævnet. Som noget nyt i år 
tilbyder vi en særlig gæstedag om 
tirsdagen. Denne dag er der fri en-
tre. På øvrige dage skal der betales 
gæstekort. 

På gæstedagen kan man få et indtryk af, hvordan det er at 
være på Sommerstævne – og måske få lyst til at være med i 
hele Sommerstævnet næste år. Programmet på gæstedagen 
byder blandt andet på undervisning med svenskeren Mikael 
Tellbe, seminar med amerikaneren Elijah Brown, seminar med 
dansk-iraneren, skuespilleren og TV-værten Dina Al-Erhayem, 
aftenmøde med englænderen Helen Murphy og en række pro-
grampunkter med danske talere. Dagen byder også på Kidz Fun 
og Pasta Party for hele familien. Når solen går ned over Roskilde 
Fjord, sluttes gæstedagen af med en musikalsk oplevelse kaldet 
Lindenborg Unplugged.

Ønsker man at spise på Sommerstævnet, skal man naturligvis 
tilmelde sig dette. 

Vi opfordrer alle stævnedeltagere til at tage godt imod gæsterne. 

G
Æ
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E 
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At være til Sommerstævne er én lang fest i ”Det gode fælles-
skab”. I år har vi valgt at udvide festen og begynder derfor al-
lerede søndag eftermiddag kl. 16.00, hvor alle generationer 
mødes ved Store Scene til Kick Off.

KICK OFF!

FREDAG KL. 11.15

Familiefest
Fredag formiddag er der ikke en undervisnings-
del 2. I stedet mødes vi til Familiefest ved Store 
Scene. Der vil være forskellige indslag, bl.a. børn 
fra både Kidz Camp og Beat Camp vil fortælle 
om, hvordan de har oplevet fællesskabet i løbet 
af ugen og vise det frem.
Vi skal synge og feste sammen, og ikke mindst 
TAKKE Gud for fællesskabet i familien, med hin-
anden og med GUD. 
Det bliver festligt når vi alle er sammen i det STO-
RE fællesskab, hvor både stor og små kan være 
med.

*
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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 praktisk info/jobber.

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.)  ............................................................................350 (375)
FUSION  (7.-9. kl.) inkl. campingafgift, eksl. mad ....................725 (875)
URBAN (15-20 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 ....................................... 150 (170)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller eftermiddags-
program) .........................................................................................80/dag
Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad):
KIDZ og BEAT .......................................................................... 60 (75)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller 
eftermiddagsproggram) ................................................................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 2017 betales 50% af 
værelsesprisen, såfremt værelset ikke kan genudlejes.

JOBBER
Vil du have et tilskud til din stævnedeltagelse?
 
Du har mulighed for at ansøge om et dagligt job med 
rengøring eller andet.
 
Du vil få tildelt en daglig opgave (overkommelig) og kunne 
få et tilskud på 1.000,00 kr. ved stævnets afslutning. Jobbet 
kan bestå af uddelling og oprydning efter mad, oprydning i 
hal eller anden rengøring. Er dette noget for dig så skriv til 
Lotte Holm Boeriis – boeriis1308@gmail.com inden 10. juli, 
og du vil hurtigst muligt efter få besked, om der er et job til 
dig på stævnet.
 
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-
merstævne.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.

21.-27 juli 2019 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 24. marts kl. 16.00. Har du ikke adgang til internettet eller har 
du udfordinger med at bruge det, kan du benytte papirtilmel-
dingen 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.

ANKOMST
Fra søndag d. 21. juli 2019 kl. 12.00.
Det er ikke muligt at få adgang til stævnepladsen inden indtjekningen 
åbner. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at ankomme tidlige-
re. 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 informa-
tionen 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
Deltagere på FUSION CAMP kan bo på begrænsede pladser eller hos 
deres forældre. Registreres ved ankomst i FUSION-teltet.

URBAN CAMP
Alle deltagere sover i telt eller campingvogn på eget campingområde
– eller hos sine 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, taget hensyn til disse.
Morgenmadsbuffeten serveres i spisesalen. Af praktiske årsager 
skal morgenmadsbuffeten indtages i spisesalen. 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. Frokosten serveres i 
år i spisesalen. Aftensmaden serveres igen i år i spiseteltet.

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.

PRAKTISKE OPGAVER
Vi har i år valgt at fritage alle stævnedeltagere for praktiske opgaver 
i løbet af ugen. Dette er nu indeholdt i prisen. Toiletter og baderum 
vil i år blive rengjort af indkøbt assistance, og øvrigt opgaver vil blive 
varetaget af Jobbere.
Du har stadig mulighed for at få en praktisk opgave på stævnet. Hvis 
du ønsker en mindre opgave i løbet af ugen i stil med tidligere år skal 
du vælge dette ved tilmelding. Du vil herefter få en rabat på 150 kr.
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig som jobber på stævnet.
Se afsnittet om Jobber-ordningen.

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.

KÆLEDYR
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.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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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.


