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Sommerstævne
30. juni – 2. juli 2017

   tema: 
BiBelglæde

Arrangør:
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Program

FredAg 30.6.  
 14.30-15.30 Kaffe 
 15.30 Årsmøde med generalforsamling og Ordet og Israel her og nu 
 18.00 Aftensmad    
 19.30-21.00 AFTeNPrOgrAM
  Tema: Bibelen – mere end en bog
  Tale ved Hakon Christensen, formand for Ordet og Israel 
 21.00-21.30 Kaffe, Ben Yehuda er åben 
 21.45-22.15 Aftentilbud 1: Aftensang med Aase, Per og Poul Weber
  Aftentilbud 2: Lovsang med Joffi 
 22.30 »Open by night« i cafeen 
 
lørdAg 1.7.  
 7.30 Morgenbøn 
 7.30 Morgenmad 
 9.00-11.30 UNderViSNiNg Vælg mellem 4 tilbud (se side 5) 
 12.00 Frokost 
 13.30-15.00 Årets store sponsorløb til fordel for Yad va Lev arrangeret af Joffi 
 15.00 Kaffe   
 16.00 Mosaik: Veje til bibelglæde 
  v. generalsekretær Ole Andersen og landssekretær Morten Nielsen 
 18.00 Aftensmad 
 19.30-21.00 AFTeNPrOgrAM 
  Tema: Israel og bibelglæden 
  Tale ved Joel Goldberg, Israel 
 21.00-21.30 Kaffe, Ben Yehuda er åben 
 21.45-22.15 Aktuelt fra Israel v. Anders Vindum 
 22.30 »Open by night« i cafeen 

 SøNdAg 2.7.  
 7.30 Morgenbøn  
 7.30 Morgenmad 
 9.00 Bibeltime: Røde tråde væver bibelglæde v. generalsekretær Ole Andersen 
 10.30 Foredrag: Sig ikke: "Jeg er ung". En ny generation på vej v. Joel Goldberg 
 12.00 Middag 
 13.30 gudstjeneste for alle. Tema: Bibelen – bedre end guld og sølv
  Prædikant: Joel Goldberg. Liturg: Frimenighedspræst Hakon Christensen 
 15.00 Kaffe 

 

 

 

 



2 3

Invitation 
Ordet og Israel indbyder igen i år til sommerstævne i 

Fjellerup med vedkommende og aktuel bibelundervisning, 
lovsang og fællesskab for deltagere i alle aldre. 

Velkommen til både tidligere og nye deltagere.

Tema
I år er sommerstævnets tema: Bibelglæde. Bibelen er en 

uudtømmelig kilde til glæde, fordi den er ordet fra den 
levende Gud til mennesker til hver en tid. Når vi fordyber 

os i Bibelens ord, skabes bibelglæde. Bibelkendskab 
giver bibelglæde – ikke bare som glæden ved en særlig 

god bog, men som glæden ved en relation til Ham, der 
altid møder os i sit ord og har noget at sige os. Vi vil på 

sommerstævnet i år gennem undervisning og forkyndelse 
sammen søge større indsigt i Bibelen, for: 

Bibelglæde, det er det, vi vil!
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Andre medvirkende
Ud over sommerstævnets gæster medvirker generalsekretær Ole Andersen, landssekretær 
Morten Nielsen, journalistisk medarbejder Anders Vindum, formand Hakon Christensen, 
fritidsmedarbejder Torben Mathiesen, fritidsmedarbejder Morten Vartdal, seniormedar-
bejder Per Weber, Aase Weber, Poul Weber samt tidligere leder i Jerusalem Martin Haahr.

Kunst på sommerstævnet
I år har vi inviteret Ketty Dahl til at udstille sine malerier på som-
merstævnet. Ketty Dahl har malet i 40 år. Hun er uddannet lærer 
og ejer sammen med sin mand, Finn Mølgaard, galleriet Møldahl-
gaard Galleri på Thyholm. 
Motiverne er hentet fra naturen og fra de bibelske fortællinger, 
og stilen er impressionistisk. "Gud har givet os mange måder at 

forkynde på, kunst er en af dem," siger Ketty Dahl. 
Gå ind på moeldahlgaard.dk eller Facebook under Møldahlgaard Galleri og se mere – 
og glæd dig til at se malerierne på sommerstævnet, hvor de også sælges.
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Sommerstævnets gæster

Joel goldberg Torben Kjær
Torben Kjær er lektor i Det 
Ny Testamente ved Dansk 
Bibel-Institut. Her har han 
været ansat siden 1984 med 
det formål at undervise, 
skrive og forske i NT.  Torben 
Kjær er gift med Birgitte og 
far til to voksne børn. 
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Joel Goldberg er født i USA i 1969, men er vokset op i 
Israel. Her gjorde han militærtjeneste og tog derefter 
på bibelskole i England, hvor han mødte sin kone, Leila. 
Efter nogle år i USA flyttede de til Israel og har boet der 
som familie siden 1996 bortset fra årene 2003-2005, hvor 
Joel Goldberg tog en diplomuddannelse i kristent ung-
domsarbejde ved Western Seminary i Portland, Oregon. 
Da familien kom tilbage til Israel, stiftede Joel Goldberg 
det messiansk-jødiske center Netivah, hvor han i dag ar-
bejder fuldtids som leder.
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Følg med i sidste nyt på Facebook under Sommerstævne 2017.  
Like og del med dine venner.
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Sommerstævnets gæster Undervisningstilbud lørdag 

 Dommerbogen kapitel 6-8: Guds trofasthed og kærlighed til et ulydigt folk

  Ud fra beretningerne om Gideon i Dommerbogen vil der ved dette seminar blive sat 
fokus på, hvordan Guds kærlighed og trofasthed er større end vort menneskelige oprør, 
vor troløshed og ulydighed.

 Ved Joel Goldberg 
Torben Kjær

 Hjælp til at finde Bibelens skatte (workshop)

 Workshoppen vil gennem forskellige oplæg give bud på nyttig viden og konkrete 
værktøjer til brug i den personlige bibellæsning, fx omkring Bibelens "røde tråde", 
jødisk baggrund og sproglige iagttagelser. På baggrund af disse ting vil workshop-
pen desuden indeholde praktiske øvelser.

 Ved Morten Vartdal og Torben Mathiesen 

  Israel i Det Nye Testamente

        Vi skal se på, hvad NT lærer om Israel. Det vil ske ud fra følgende hoved-
spørgsmål: Hvad sker der med Israel, når Jesus kommer? Hvad er forholdet 
mellem Israel og kirken? Og hvilken fremtid har Israel? 

 Ved Torben Kjær

  Hovedlinjer i Jeremias’ Bog

 Jeremias var Guds talerør til Israels folk ind i en meget vanskelig tid, 
og han fik en meget vanskelig opgave: at kalde et folk til omvendelse, 
som ikke selv mente, de havde brug for omvendelse. På dette seminar 
vil der blive givet en kort indføring i Bibelens mest ordrige bog ved at 
se på den historiske baggrund, folkets situation og nogle af Jeremias' 
doms- og frelsesprofetier til folket – og ikke mindst: ved at se på, hvad 
Jeremias' budskab har af aktualitet for os i dag.

 Ved Martin Haahr
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Vi gentager succesen – sommercamping 
for Joffi+ i dejlige Fjellerup! 
Det er en alletiders mulighed for afslapning 
og socialt samvær, inden sommerstævnet 
for alvor går i gang. 
Camping for Joffi+ begynder tirsdag d. 27. 
juni og slutter fredag d. 30. juni, når som-
merstævnet skydes i gang. 
Der vil undervejs være tilbud om enkel-
te aktiviteter og samlinger (for børn som 
voksne) – samt mulighed for at besøge 
vaffelbageriet og stranden, lige så meget, 
som vejret og maven tillader det. Fra fre-
dag eftermiddag følges programmet for 
sommerstævnet.

Er du mon en Joffi+'er? Det er du, hvis du 
er et ungt menneske i alderen ca. 25 år og 
opefter eller del af en børnefamilie!
Torsdag aften og fredag formiddag er der 
mulighed for at hjælpe med div. praktiske 
opgaver som optakt til sommerstævnet. 

Melder du dig som hjælper ved tilmelding, 
får du Joffi+ til spotpris samt morgen- og 
middagsmad fredag.

Pris:
230 kr. pr. voksen 
eller
150 kr. pr. voksen, som ønsker at udføre 
praktisk hjælp torsdag aften og fredag 
formiddag. (Opgaverne bliver fordelt på 
stedet)

Børn (fra 3 år): 50 kr.

NB: Ud over beachvolly-bane og legeplads 
kan skolens faciliteter ikke benyttes, dog er 
der en toilet- og badevogn til rådighed.
Tidligste ankomst er tirsdag d. 27. juni kl. 14.

Har du spørgsmål, kan de rettes til Martin 
Nørremark, martin.norremark@gmail.com 
eller 28 94 59 65.

For teenagere
Lejr for Teen-Joffi (6.-10. kl.):
Teen-Joffi holder sin egen lejr 
(medbring telt). Spisning foregår 
sammen med de øvrige deltage-
re. Særskilt program hver formid-
dag og aften. Teen-Joffi deltager 
derudover i Joffis sponsorløb lør-
dag eftermiddag.

For børn
Børn under 3 år: Der er indrettet en legestue, hvor 
forældre kan være sammen med deres små børn og 
samtidig følge med i møderne.
Børn fra 3 år-0. kl.: Særskilt program lørdag og søn-
dag formiddag.
Børn fra 1.-5. kl.: Særskilt program lørdag og søndag 
formiddag samt fredag og lørdag 19.30-21.00

Joffi-stævne
Ordet og Israels ungdomsarbejde, Joffi, arrangerer deres eget stævne parallelt med som-
merstævnet. De fleste programpunkter er fælles med sommerstævnet, men Joffi har også 
selvstændige arrangementer.  Alle unge over 17 år er velkomne til at deltage i Joffistæv-
net. Program og tilmelding:  www.joffi.dk fra 1. maj-15. juni.

Praktiske oplysninger

For unge fra ca. 25 år og unge familier. 

Joffiplus Camping  fra 27. juni
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Camping
Da efterspørgslen på værelser er stor, hå-
ber vi, at så mange som muligt vil benytte 
den dejlige campingplads. Bemærk, at det 
først er muligt at ankomme fredag 30. juni 
efter kl. 10.00.  (For Joffi+ dog 27. juni kl. 14)

Spisning
Spisning foregår med selvbetjening fra sto-
re serveringsborde. Mad til diabetikere kan 
bestilles v. tilmelding. Der kan ikke tages 
hensyn til fødevareallergier.

Sted
Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43, 
Fjellerup, 8585 Glesborg. Under stævnet er 
stævneledelsens tlf.: 40 68 91 17. Værelses-
type 4 er på Vivild Efterskole, som ligger ca. 
10 km fra Fjellerup.

Husregler
Der må kun ryges udendørs på særligt af-
mærkede områder, da skolen er røgfri. Der 
må ikke medbringes husdyr på værelserne.

Ben Yehuda og café
Ben Yehuda – gågaden i Jerusalem – vil 
for en weekend være flyttet til Danmark. 
Her tilbydes et rigt udvalg af bl.a. israelske 
varer. Ved siden af Ben Yehuda er sommer-
stævnets café, hvor man kan hygge sig 
og købe en kop kaffe m.m. Cafeen holder 
også ”Open-by-night” efter aftenprogram-
merne. 

Vær med til at gøre sommerstævnet 
kendt
Måske er der nogen i din menighed eller 
vennekreds, som du kunne tænke dig at 
dele sommerstævnet med. Inviter dem 
gerne. Henvis til hjemmeside og Facebook. 
Har du brug for ekstra programmer, kan de 
fås på kontoret.
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Frivillig på sommerstævnet
Hvert år samles en flok af frivillige torsdag 
aften og søndag eftermiddag for at hjælpe 
med forskellige praktiske opgaver i forbin-
delse med opstilling og oprydning. Der er 
også brug for frivillige under stævnet. Hvis 
du har lyst til at være med i dette arbejds-
fællesskab, så kan du gøre opmærksom på 
det ved tilmeldingen. 

Praktiske oplysninger



8 8

Priser og tilmelding

Priser 
Stævneafgiften inkluderer et helt nyt hæfte om tillid til Bibelen.
Værelser (hele weekenden, inkl. stævnedeltagelse og fuld kost; ikke dyne, pude, linned): 

Værelser
Priser for voksne:
Vær. type 1: Dobbeltværelse (eget bad/toilet) pr. person:  kr.  1.385,-
Vær. type 2: Dobbeltværelse (bad/toilet delt med naboværelse) pr. person:  kr.  1.135,-
Vær. type 3: Dobbeltværelse (bad/toilet på gangen) pr. person:  kr.  960,-
Vær. type 4: Dobbeltværelse i Vivild (bad/toilet på gangen) pr. person:  kr.  760,-

Camping (hele weekenden inkl. stævnedeltagelse, mulighed for kost)
Camping (med fuld kost) pr. person:  kr.  705,-
Camping (kun middagsmad lørdag og søndag) pr. person:  kr.  505,-
Priser for børn og juniorer: Se hjemmesiden 

Camping uden kost (hele weekenden; inkl. stævnedeltagelse):
Pris pr. voksen: kr.  485,-
Priser for børn og juniorer: Se hjemmesiden

Camping på Joffi+ (tirsdag aften til fredag eftermiddag):
Pr. voksen kr.  230,-  
- eller hvis man hjælper med opstilling til sommerstævnet  kr.  150,- 
Pr. barn (fra 3 år) kr.  50,-

Sørg selv for overnatning:
Pris for hele stævnet med alle måltider – dog ikke logi  kr.  605,-
Dagspris for gæster (voksne; uden kost)             kr.  135,-

Tillægskøb:
Opredning (omfatter dyne og pude; medbring selv linned og håndklæder):  kr.  100,-
Strøm til camping (pr. enhed):  kr.  70,-

Enkeltmåltider (tilmelding nødvendig):
Morgenmad kr.   65,-
Middagsmad/frokost/aftensmad kr.   95,-
Kaffe kr.   20,-

Tilmelding
Tilmeldinger modtages først fra 4. april kl. 9.00 og senest den 15. juni. Man skal også  
tilmelde sig, hvis man ønsker enkelt-måltider en enkelt dag.

Du kan tilmelde dig på tre måder:
•	Brug tilmeldingssiden på www.ordetogisrael.dk
•	Ring på tlf. 86 98 79 12 
•	Mail til kontor@ordetogisrael.dk

Bemærk: Pga. begrænsede antal værelser kan vi ikke garantere, at alle ønsker bliver opfyldt.
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