
PROGRAM OPDATERET 14. juli 2021  

”Sprede levende håb i en tid med 
frygt” 
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, Gratia menighed 
indbyder til Kirkemøde & sommer-træf i ARHUS, 17.-21. juli 2021                                                                           

17. juli Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, Risskov  

FRYGT IKKE!  
 

1. Garnet var ved at briste,  
da de på Jesu ord, 
sejlede ud på søen igen  
og kastede garnet ud. 
De blev alle grebet af 
rædsel  
over den store dræt. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Kom og følg mig -  
 kom og følg mig!  
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

 

2. Da de var midt på søen,  
og vinden var imod, 
pludselig Jesus vandrende 
kom, 
disciplene skreg af frygt. 
Peter gik på Jesu ord, men  
han sank, da han blev ræd. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Tro og tvivl ej –  
tro og tvivl ej! 
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

 

3. Peter han fulgte efter,  
da Jesus blev ført bort 
og bragt til 
ypperstepræstens hus, 
ved bålet han satte sig. 
Men han nægtede alt da de 
spurgte,  
om han med Jesus gik. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Tro, bekend dig –  
tro, bekend dig! 
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

 

4. Jesus han åbenbared'  
sig for disciplene. 
De ham ej kendte førend de 
så,  
hvor mange fisk, de fik. 
Jesus sagde: ”Kom og hold 
måltid!” - og han delte ud. 

Frygt ikke - frygt ikke! 
Jeg er med jer –  
jeg er med jer. 
Frygt ikke - frygt ikke! 
Peter, - i Jesu fodspor.  

Tekst: Birthe Sloth Jensen. Melodi: 
Jens Bendix Jensen. Sommerlejr 
1992. 
 
 
 

 

13.00 
13.30-15.00 

Ankomst / kaffe 
Andagt og forhandlingsmøde 

 

15.00 Kaffe / saft og kage  

15.30-17.00 Forhandlingsmøde 2. del. Bøn  

18.00 Aftensmad. Fælles pizza (CLL)  

19.00 
 
20.00 

Sang og bøn. Prædiken 1. Pet 1,17-21 
Aftenbøn. pastor S. Hjorthaug. Aftenbøn   
Kaffe / Samvær 

 

18. juli Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, Risskov  

9 & 11 Gudstjeneste (LGJ)   

12.30 Spisning: egen medbragt mad   

14.00-16.00 Vandring i Mollerup Skov, forfriskning (IN)  

16.30-17.30 

Hvad er vi, hvis ikke Gud taler til os og 
vi hører hans ord?  Guds ord – kirkens 

første kendetegn. Om bibelsyn, bibelbrug hos 
os og andre. (pastor LGJ) 

 

18.00 Sandwich & Suppe (EH)  

19.00 
 
20.00 

Aftenmøde: Sang, bøn & prædiken 1. 
Pet. 3,14-22 cand.theol. Mikkel Søtbæk. 
Kaffe / Samvær 

 

19. juli Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, Risskov Topkær, Topkærvej 13, Aarhus N 

10.00-10.45 
Bibelstudie: 1 Petetersbrev 1 
pastor Peter Nissen, Bramming Børnemøde 0-5. kl.: Ruth og Daniel (Eva Haahr) 

Juniormøde 6.-9. kl.  ”Garnet var ved at briste.” 
Lukas 5,1-11 / Joh 21,1-8: Jesus kalder på Peter 
og os. (Julie og Søren Øhrstrøm) 11.10-11.45 

Frygt og håb i denne tid: Hvad frygter 
man for? Hvad frygter man ikke for? Hvad 
siger Jesus Kristus? (LGJ) 

12.00  Sandwich (egen mad) 

13.30  Fritid: Fodbold-golf / strandtur / andet 

15.00  Saft / kage 

17.30  Aftensmad: Grill, egen mad 

19.00 
Ca. 19.40 

 
Bålaften med sange og samvær 
19.40: Aftenbøn m. andagt og bibelord v. bål  

Ca. 20.00  Ca. kl. 20.00: Snobrød og underholdning KOK 

20. juli Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, Risskov Topkær, Topkærvej 13, Aarhus N 

10.00-10.45 
Bibelstudie: 1 Petersbrev 3 
Cand.teol. Mikkel Søtbæk 

Børnemøde 0-5. kl. Ruth og Daniel (Eva Haahr) 
Juniormøde 6.-9. kl. ”Da de var midt på søen”. 
Matt 14,22-33: Jesus har magt over storm og hav 
(Julie og Søren Øhrstrøm) 11.10-11.45 

Det levende håb i hverdagen: Håb til 
Kristus, radikalt, sikkert og evigt (LGJ) 

12.00  Sandwich (egen mad) 

13.30  Fritid: Fodbold-golf / badetur / andet 

15.00   Kaffe 

17.30  Aftensmad: Fælles (CLL) 

19.00 
20.00 

 
Aftenmøde: Sang, bøn & prædiken over 1. Pet 5 
ved Peter Nissen. Aftenbøn.  
Kaffe / Samvær 

21. juli Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, Risskov Topkær, Topkærvej 13, Aarhus N 

10.00-10.40 Bibelstudie: 1 Petersbrev 5 (LGJ) Børnemøde 0-5. kl. Ruth og Daniel (Eva Haahr) 
juniormøde 6.-9. kl. ”Peter han fulgte efter”. Joh 
18,15-27 og 21,9-19: Jesus tilgiver Peter og os og 
tar’ os i sin tjeneste. (Julie og Søren Øhrstrøm) 

11.00-11.40 
Håb i hårde tider: Luther deler håb med 
os i sygdom, død og trængsel (LGJ)   

12.00 
12.45 

 
Frokost: Fælles (CLL)  
Oprydning og rengøring 



Opdateret 1. juli 2021 

Praktiske oplysninger om årsmøde og sommertræf 2021  
Læs mere på www.vivit.dk/kalender 

Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov  
Topkær, Topkærvej 13, 8200 Aarhus N                       
 

Sikkerhed  
Årsmøde og sommertræf er underlagt myndighedernes regler for Corona.  
Skulle aflysning være nødvendig, vil deltagere få mødeafgift refunderet.  
 

Overnatning 
Deltagere fra Aarhus-området overnatter hjemme.  
Tilrejsende tilbydes overnatning hos medlemmer og efter behov på Zleep Hotel i Skejby.  
Udgift til hotel er indeholdt i lejrafgift og refunderes af "Årsmøde og Sommertræf".  
 

Mad 
Deltagere sørger selv for morgenmad og har sandwich/madpakke med til frokost eller spiser 
hjemme/ude i byen.  
Der er fælles aftensmad (inkl. i lejrafgift) lørdag og søndag. Mandag aften grilles egen medbragt 
mad på Topkær. Tirsdag aften er der igen fælles aftensmad på Topkær.  
 

Pris: For voksne: 490 kr for alle dage. 255 kr for to dage. og 140 kr for en dag.  
Deltagere under 15 år gratis.   
 

Undervisning for børn og junior: Emne: ”Frygt ikke, jeg er med jer!”  
Op til 0. klasse: Forældre og Annie Lund og Birgit Lund Nielsen.  
0.-5. klasse ved Eva Haahr m. hjælpere. 6.- 9. klasse ved Julie og Søren Øhrstrøm.  
 

Gudstjeneste, forkyndelse og undervisning  
Bibelstudie over 1. Petersbrev: Gæstetaler pastor Peter Nissen, Bramming og cand.teol. Mikkel 
Søtbæk, Martins menighed og kirkens præster. 
Tre åbne foredrag om håb ved LGJ. Emnerne er inspireret temaer på Europæisk Luthersk 
Konference. Der lægges op til spørgsmål i foredraget, evt. til samtale dagen igennem. 
Aftenmøder: Kirkens præster og Mikkel Søtbæk, Martins menighed prædiker over udvalgte tekster 
fra Første Petersbrev.   
 

Praktisk: Deltagere sørger sammen for daglig rengøring og slutrengøring i Gratiakirke og på 
Topkær. Desuden hjælpes man mht. afspritning og diverse opgaver i forbindelse med måltider. 
 

TILMELDING 
til Årsmøde og Sommertræf: sommerlejr2021@vivit.dk eller til Svend-Erik Haahr, mobil 20 97 82 76.  
Senest torsdag den 1. juli 2021. 
Deltager i årsmøde og sommertræf alle dage ____ (kryds) 
Deltager enkelte dage: Lør. 17. juli.   __ Søn. 18. juli.  __ Man. 19. juli. __ Tir. 20. juli. __ Ons. 21. juli. __   
Af hensyn til corona-plads-regler er det godt at vide, hvor mange der deltager ved møder i gratiakirken:  
         o Lørdag forhandlingsmøde kl. 13-17  Deltager ____  
         o Søndag gudstjeneste kl. 9 Deltager ____   
         o Søndag gudstjeneste kl. 11 Deltager ____ 
         o Mandag i kirken kl. 10-11.45 Deltager ____ 
         o Tirsdag i kirken kl. 10-11.45 Deltager ____ 
         o Onsdag i kirken kl. 10-11.40 Deltager ____  
Lejrudvalget kontakter efter 1. juli de tilmeldte med tilbud om overnatning. 
 

Hjertelig hilsen,  
Svend-Erik og Eva Haahr, Cecilie Lykkehøj Lund og Søren Øhrstrøm og Leif G. Jensen. 
 

ARRANGØR: DEN EVANGELISK-LUTHERSKE FRIKIRKE, Gratia menighed i Aarhus. VELKOMMEN! 
www.vivit.dk/kalender  

http://www.vivit.dk/kalender
mailto:sommerlejr2021@vivit.dk
http://www.vivit.dk/kalender

