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Arrangør:

Sommerstævne
6.–8. juli 2018

ISRAEL - en kærlighedshistorie

– en kærlighedshistorie
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Program

FREDAG
 14.30-15.30 Kaffe
 15.30 Årsmøde og Ordet og Israel her og nu
 18.00 Aftensmad   
 19.30-21.00 Aftenmøde 
  Tema: Guds kærlighed - til Israel og til os  
  Taler: Ole Andersen
 21.30-22.00 Aftensang med Aase, Per og Poul Weber 
 22.15-23.00 Koncert i hallen med Joshua Aaron (præsentation side 4)

LØRDAG 
 7.30 Morgenbøn
 7.30 Morgenmad
 9.00-11.30 Undervisning 
  Vælg mellem flere 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 – 17.00  Mosaik: Kærlighed til Israel – mere end romantik 
  v. Morten Nielsen og Ole Andersen
 18.00 Aftensmad
 19.30 - 20.30 Aftenmøde
  Tema: Kærlighed til Israel – også en opgave for ikke-jøder 
  Taler: Wayne Hilsden (præsentation side 4)
 20.30 – 21.00 Kaffe og fødselsdagskage
 21.00 -21.30 Tillykke, Israel, med de 70 ÅR
 21.45 Café og Ben Yehuda

SØNDAG 
 7.30 Morgenbøn 
 7.30 Morgenmad
 9.00 Bibeltime: Jesu kærlighed til sit eget folk v. Jesper Sundgaard
 10.30 Aktuelt fra Israel
  Hvad sker der i Israel netop nu? v. Anders Vindum 
  FIRM – hvad er det? v. Wayne Hilsden 
 12.00 Middag
 13.30 Gudstjeneste. 
  Tema: Kærlighedens mål: Den store bryllupsfest!
  Prædikant:  Wayne Hilsden 
  Liturg: Jens Lomborg
 15.00 Kaffe
  Derefter afrejse. 

Hvis Danmark spiller 
fodboldkamp (VM) 
fredag eller lørdag, vil vi 
optage kampen og vise 

den forskudt i hallen: Fredag kl. 
17.15 – 18.45 eller lørdag kl. 21.45

VM
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Program

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
Staten Israel fejrer i år sit 70-årsjubilæum. I det sidste 

århundrede er der sket omvæltende og dramatiske ting 
for Israels folk, og Gud arbejder i vores tid på højtryk 
med Israel. Det gør han på grund af sin kærlighed 

til Israel og til hele verden og som led i sin store 
frelsesplan. Han vil gerne have os kristne til at være med 

i gennemførelsen af sin plan for Israel og for hele jorden. 
Han elsker Israel, og han elsker os og vil, at vi skal elske.

Derfor er temaet for årets sommerstævne:
Israel – en kærlighedshistorie.
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Årets kunstner, Hago Pedersen:
”Det er dejligt igen i år at udstille for de mange 
veloplagte deltagere på Ordet og Israels som-
merstævne.
Da mine malerier fortrinsvis har klangbund i de 

bibelske tekster, passer de fint ind i de temaer, der tages op på 
stævnet. I vil således kunne se en god del malerier inspireret af 
Bibelen. Der vil dog også være landskabsbilleder og malerier 
med bymotiver.
Billedsprog er ”ord ” mentalt formuleret i form og farver, toner 
og kontraster.
NB: 15% af salget går til Ordet & Israels arbejde.
Vi ses på sommerstævnet!”

Sommerstævnets gæster

Wayne Hilsden Joshua Aaron 
Joshua Aaron er en messiansk jødisk 
sanger og sangskriver, født i USA, men 
bor nu i Israel tæt på Genesaret Sø med 
sin kone og fire børn. Siden udgivelsen 
af sit første album i 2012 har han opnået 
over 6 mill. visninger på YouTube.
Joshua Aaron har vundet to Indepen-
dent Music Awards i kategorien Bedste 
moderne kristne sang for sine sange "Ho-
shiana" og "You are Holy". Joshuas san-
ge er fyldt af lovprisning af Israels Gud 
og håb om Messias´ snarlige genkomst. 
Joshua Aaron giver koncert i hallen fre-
dag aften. Find ham på YouTube og kom 
og hør ham på sommerstævnet.
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Wayne Hilsden er master i teologi fra Wycliffe 
College og University of Toronto. Han bor med 
sin hustru, Ann, i Jerusalem, og de har 4 sønner.

I 1983 stiftede Wayne Hilsden ”King of 
Kings”, en messiansk menighed i hjertet af Je-
rusalem, og hjalp siden med at plante tre andre 
lignende menigheder i Israel. Han var i 1990 
med til at opbygge Israel College of the Bible, 
hvor mere end 1500 israelske studerende er 
blevet undervist.

Wayne Hilsden er også stifter og leder af 
FIRM, som er en paraplyorganisation, der ar-
bejder for fællesskab mellem kristne i hele 
verden og messianske menigheder i Israel. Se 
mere her: firm.org.il – og kom på sommerstæv-
net og mød Wayne Hilsden.

Følg med på Facebook-begivenheden Sommerstævne 2018. Like og del med
dine venner.
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Sommerstævnets gæster Undervisningstilbud lørdag 

 Fremtiden for Israels land og folk

Guds løfter i Det Gamle Testamente til Israel

Ved Wayne Hilsden
Sted: I hallen

 Frelseshistorien – den store opdagelse i Bibelen
Et af de største hjælperedskaber til at gå på opdagelse i Bibelen er bevidsthed om 
frelseshistorien. Vi skal se på, hvordan frelseshistorien på fantastisk måde åbner 
Bibelen for os.

 Ved Ole Andersen
Sted: I Multisalen

	Smagsprøver fra Mosebøgerne

Er Mosebøgernes indhold blot gode historier eller fundamentet for kristen tro?
Er det forældede love, eller gemmer de på stor visdom for moderne mennesker? 
Dette seminar skal aflive evt. fordomme om Mosebøgerne og give ny lyst til at 
læse i dem.

 Ved Harry Højgaard
 Sted: Meddeles på stævnet

  Workshop: Er Israel stadig Guds folk?

Hjælp til at forklare og argumentere ud fra Bibelen for betydningen af 
Israel som Guds folk.
Dette er en workshop, hvilket betyder, at deltagerne kan forvente at 
blive inddraget aktivt.

 Ved Morten Vartdal
Sted: Meddeles på stævnet

 Praktisk tilbud
 ”Beautiful Land” i Fjellerup 

Her kan du være med til at gøre Fjellerup smukkere ved at samle affald 
i byen og på stranden. 

 Arrangeres af Joffi – alle kan deltage.
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Følg med på Facebook-begivenheden Sommerstævne 2018. Like og del med
dine venner.
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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.  Joffi+ er for dig, som 
er over 25 år og stadig føler dig ung. Har du 
børn, er de særligt velkomne.  

Der vil være tilbud om aktiviteter og sam-
linger for børn og voksne samt mulighed 
for at besøge vaffelbageriet og stranden, 
lige så meget som vejret og maven tillader 
det. 

Camping for Joffi+ begynder mandag d. 2. 
juli fra kl. 15 og slutter fredag d. 6. juli, når 
sommerstævnet begynder.

Torsdag aften og fredag formiddag kan du 
hjælpe med div. praktiske opgaver som 
optakt til sommerstævnet. Melder du dig 
som hjælper ved tilmelding, får du Joffi+ til 
spotpris: 
150 kr. pr. voksen.
Ellers koster det: 230 kr. pr. voksen

Børn 3 – 16 år: 50 kr.

NB: Ud over beachvolleybane og legeplads 
kan skolens faciliteter ikke benyttes, dog er 
der en toilet- og badevogn til rådighed.

Har du spørgsmål, kan de rettes til Martin 
Nørremark martin.norremark@gmail.com 
eller 28945965

For teenagere
Lejr for Teen-Joffi (6. – 10. klasse): 
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 ”legestue”, hvor for-
ældre selv kan være sammen med deres små børn. 
Her er opstillet højttalere, så man kan følge med i 
møderne.
Børn fra 3 år – 0. kl: Særskilt program lørdag og søn-
dag formiddag.
Børn fra 1. – 5. kl. (kommende skoleår): Særskilt pro-
gram 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 Tilmelding fra 1. maj – 15. juni

For unge fra ca. 25 år og unge familier. 

Joffiplus Camping  fra 2. juli

Praktiske oplysninger
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Camping
Bemærk, at det først er muligt at ankomme 
fredag 6. juli efter kl. 10.00. 
(For Joffi+ dog 2. juli kl. 15)

Spisning
Spisning foregår ved selvbetjening fra sto-
re serveringsborde. Mad til diabetikere kan 
bestilles ved 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. 
Værelsestype 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
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Priser og tilmelding

Arrangør: Ordet og Israel og Joffi, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov Tlf.: 86 98 79 12. 
E-mail: kontor@ordetogisrael.dk

    
       

Priser pr. person Voksne Børn 3-6 år Børn 7-16 år

Stævneafgift 200 0 0

Alle måltider 565 100 150

A: Dobbeltværelse med bad 675   

B: Dobbeltværelse med delt bad 450   

C: Dobbeltværelse med bad på gang 250   

D: Dobbeltværelse Vivild m/bad på gangen 150   

E: Camping pr. person inkl. strøm 125 80 100

 

Enkeltpriser (tilmelding til måltider er nødvendig) 

Stævneafgift 1 dag 100 0 0

Dyne og pude (medbring linned) 100   

Morgenmad 75 20 25

Middagsmad eller aftensmad 100 40 50

Kaffe  25 0 10

Tilmelding
Tilmeldinger modtages fra 6. marts 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 

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

Hvis man har mulighed for at 
blive og hjælpe med oprydnin-
gen, kan man anføre det ved 
tilmelding.


