
PROGRAM FOR ÅRSMØDET & SOMMERLEJREN 14. – 19. juli 2012 i Humble
 Lørdag 14. juli Søndag 15. juli Mandag 16. juli Tir sdag 17. juli Onsdag 18. juli  Tors. 19. juli 
08:00 Morgenmad 

09:15 Flaghejsning          
09:30  Morgenandagt Morgenandagt Morgenandagt  
10:00-
10:45  

Børnemøde: 
 ”Påskelammet” 
- Gud frelser os 

Børnemøde  
”Guds telt”  
- Gud bor hos os 

Børnemøde 
”Klippen”  
– Gud vandrer med os 

10:00-
10:45  

Gudstjeneste Prædiken ved 
Mark Jasa 
Kollekt ti l Den Ev. Luth. Frikirkes 

mission i Danmark Bibeltime LGJ 
Tåbelig prædiken – som 

giver frelsende tro.  
1 Kor 1 og 2. 

Bibeltime GvA  
Kærligheden udholder 

alt.  
1 Kor 13 

Bibeltime SH  
Kristus døde og opstod for 

os efter Skrifterne  
1 Kor 15,3-4. Esajas 53 

11:15-

12:00  
  2. Missions-seminar  MJ 

Er det her evangelium? – 
Buddhisme - Materialisme –
Sekularisme 

Tematime LGJ 
”Kærlighedens 
gerninger” 
  

3. Missions-seminar  MJ 
Jeg tror på Jesus Kristus på 
grund af p rofetierne i Gamle 
Testamente 

12:15  Middagsmad  
15:00  Kaffe  – the – Fr itid  Kaffe  – the - f ritid 
16.30-

17:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra kl. 13.00 Ankomst  
og indkvartering 

14.00-17.30:  
ÅRSMØDE 
m. beretninger og drøf telse 

og beslutninger.  
(Er åbent for alle!) 

1. Missions-seminar  MJ 
Verden er ikke, som den 
burde være – To religioner - 
Lov og evangelium på gaden 

  Mulighed for at deltage  
  i fælles udflugt 

Bazar   
 
 

4. Missions-seminar  MJ 
Hvad former vores tro?  Og 
hvad er troens indhold? 
Skriften og Frelsen! 

17:45  Aftensmad  
19:15 Aftenmøde (flere talere) 

For at Kristi kors ikke skal 
blive tom tale i LA, Lissa-

bon & DK 1 Kor 1,17 

Aftenmøde SH 
Kristus er vort påskelam! 1 
Kor 5,7 

Aftenmøde GvA 
Jeres legeme er et 
tempel for Helligånden. 1 

Kor 6,19 

Aftenmøde LGJ 
Kristus, vor klippe, følger 
med! 1 Kor 10,4 

21.00 Aftenkaffe / the Aftenkaffe / the 
22:00 

Aftenkaffe / the 

  

Aftenmøde GvA 
For i ham er I blevet rige på 
alt, eftersom vidnesbyrdet om 

Kristus er blevet grundfæstet 
hos jer! 1 Kor 1,5 -6 
 

Bålaften fra ca. 20:15   Ung café 
Missions-café  
ca. 21:30-22:30 Ung café 

Andagt og 
afslutning 
 

Rengøring og 
afrejse  
  

  

 

                
 

   
 

”Ordet om korset” 
- hold fast ved det 

- og giv det videre 
 

 
Årsmøde & sommerlejr  

14. - 19. juli 2012 
på Musikefterskolen i Humble 

Langeland 
 

 
 

Arrangør: Den evangelisk-lutherske Frikirke 
Lejrudvalg: Gratia menighed, Århus 



VELKOMMEN til 5 gode sommerdage for 
små og store, med gamle og nye venner og 

sammen med menighed og/eller familie på 

Humble Musikefterskole, Langeland.  
 

Musikefterskolen har gode værelser og fine fælles-
rum. På skolens område der også plads til boldspil, 
kro ket og leg, ligesom man kan få sig en middagslur i læ 
af en syrén.  
Vores skønne kok leverer god mad til os. 
Dagen begynder med morgenmad i spisesalen fra kl. 
8. Den fælles morgenbøn holdes kl. 9.30, hvor dagen får 
sit tema, og vi synger en morgensalme og overgiver 
dagen og os alle i Guds hånd.  
Kl. 10-12 er der tilbud om børnemøder og bibeltimer og 
missions-seminar. 

Eftermiddagene byder på fælles udflugt, sport, basar 
eller fritid – måske med strandtur Ristinge Strand.  
Om aftenen indbydes kl. 19.15 til et kvarter med noget 
særlig for børn. Derefter sang og forkyndelse frem til kl. 
20.30, og bålaften samt hygge i kaffe- og the-stuen.   
Dagsprogram 
08:00: Morgenmad 
09:15: Flaghejsning 
09:30: Morgenbøn (15 min) 
10:00: Bibeltime / børnemøde (45 min) 
11:15: Tema-time / Seminar (45 min) 
12:15: Middagsmad 
15:00: Kaffe/The - fritid 
16:30: Seminar, Udflugt, Fritid 
17:45: Aftensmad 
19:15: Aftenmøde for børn, unge og voksne 
21:00: Aftenkaffe / 22:00 Ung Café 
 

Årets tema: ”Ordet om Korset” – hold fast ved det 

og giv  det videre!  
Bibeltimer, prædikener og børnemøder holdes ud fra 
apostelen Paulus’ første brev ti l menigheden i Korinth. 

Specifikt for lejrens dage 
Lørdag: Ank. og indkvartering fra 12.30 
 Kirkens samfundsmøde 14-17.30 
 Århus menighed serverer aftensmad kl. 18:00 
Søndag: Gudstjeneste kl. 10. Bålaften fra 20.30 
Mandag: Udflugt (kl. 14-17). Ung café (kl. 22:00) 
Tirsdag: Bazar (kl.15-18), missions-cafe (kl. 21.30) 
Onsdag: Ung café (kl. 22:00) 
Torsdag: Afslutning og rengøring (09:15-12:15)  
Dørene natlåses kl. 24 hver aften. 
 

Indsamling ved basar og festmiddag  
Tirsdag ef termiddag holdes der f est f or missionen med 
indsamling til ydre mission.  
 

Lejrudvalg 
Mille Hammershøj, Line Kristensen og Carsten Nielsen. 
 

Forkyndelse og undervisning 
Børnemøder:  
 Kissa Strand, Thea Jensen og Birgit Nielsen.  
Bibeltimer og aftenmøder:  

Kirkens præster Sigmund Hjorthaug og Leif G. Jensen  
Gæstetalere  

Pastor Genivaldo Agner fra Den Lutherske Kirke i 
Portugal (bibeltimer og prædiken)  
Pastor Mark Jasa University Lutheran Chapel, Californien 
(prædiken og missions-seminar) 

 
   Genivaldo Agner og Mark Jasa 

 

Ledelse: Mille Hammershøj og Line Kristensen 
Kontaktperson: Klaus Obel Kristensen,  
 Søholmvej 29, 8260 Viby J. Mobil: 30 18 95 98. 
Skolens adresse: Musikefterskolen,  
 Hovedgaden 21, 5932 Humble

Medbring  
• Sovepose/dyne og lagen 
• Sportstøj, badetøj 
• Bibel, papir og blyant, musikinstrument 

Hv is du v il bage og medbringe kage til lejrens f ørste dage må 
du meget gerne f ortælle os det ved sammen med tilmeldingen. 
Husk også meget gerne en god gav e til basaren med 
indsamling til Børnehjem ISST i Brasil. 
 

Priser inkluderer alle måltider og indkvartering, men 
deltagere medbringer selv sengetøj! 
Gruppe Alder Alle dage Døgn 
A 3-11 år 400 kr. 90 kr. 
B 12-17 år 650 kr. 155 kr. 
C 18-99 år 1.200 kr. 275 kr. 
D Under udd. 825 kr. 175 kr. 
Deltagere, som deltager i dagtimerne uden overnatning betaler 
pr. måltid 55,- (voksne), 20,- (unge). Børn gratis. Efter aftale 
med lejrledelsen gives mulighed for nedslag i lejrafgiften. 

Betaling: I forbindelse med tilmelding kan lejrafgift indbetales 
til lejr-kontoen i Sparekassen Thy , reg. nr. 9112 kontonr. 
0002091798. Alternativt betales på lejren.  
 

Hjemmeside: www.vivit.dk/sommerlejr2012 
E-mail: sommerlejr2012@vivit.dk  
 

Tilmelding senest: 20. juni 2012 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

TILMELDING til  
i e-mail til sommerlejr2012@vivit.dk 
eller i brev til Klaus Obel Kristensen 
 Søholmvej 29, 8260 Viby J 
eller på mobil telefon 30 18 95 98 
Gruppe A-D:    Navne: 
________        ________________________  
________        ________________________  
________        ________________________  
________        ________________________  
Deltager alle dage ___  
Deltager ___-dag kl. ___  til ___-dag kl. ___ 
Telefon _______________________ 
Adresse  _____________________________ 
               _____________________________ 
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