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TEMA

HÅB,

der sprænger grænser
Israel – Mellemøsten – Verden

arr.:
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Velkommen

Tema

på sommerstævne

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.

Guds hjerte banker stærkt for ethvert menneske fra et hvilket som helst
folk. Når han udvalgte Israels folk til at være sit redskab, var det, fordi
han elsker alle folk: danskere, nordmænd, jøder, arabere og iranere osv.
Derfor er der i Bibelen et stærkt håb for både Israel, Mellemøsten og
resten af verden.
Dette håb er i fokus på årets sommerstævne. Hovedtaleren Shmuel
Aweida, der er araber, israeler, norsk gift og præst i en messiansk-jødisk
menighed, vil sammen med de øvrige medvirkende hjælpe os med at
gå på opdagelse i kendte og mindre kendte dele af Bibelen, så vi bliver
fyldt af:
Håb, der sprænger grænser!

Sommerstævnets gæster
Shmuel Aweida, arabisk kristen, præst i Haifa i den messianske menighed Beit Eliyahu. Taler norsk.
Sanne Cigale Benmouyal, journalist og dansk-israelsk. Hun blev danmarkskendt, da hun i en dokumentarserie undersøgte forholdene for
danske jøder.

Shmuel Aweida
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Sanne Cigale Benmouyal

Program

Søndag 5. juli

7.30
7.30 – 8.30
9.00 – 11.30

7.30
Morgenbøn
7.30 – 8.30
Morgenmad
9.00 – 10.00 Bibeltime
Tema: Jesus – for Israel og for alle.
Ved Mikael Wethelund
10.30
Foredrag
Emne: At være jøde i Danmark i
2020 og i årerne frem.

Morgenbøn
Morgenmad
Undervisning:
Vælg mellem 4 tilbud
12.00 – 13.00 Middagsmad
13.30 – 15.00 Årets store sponsorløb til fordel
for Yad va Lev arrangeret af Joffi

Maleri: Helle Noer

Fredag den 3.juli
14.30 – 15.30
15.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.30 – 21.00

Lørdag den 4. juli

Kaffe
Årsmøde
Aftensmad
Aftenmøde
Tema: Håbet for verden
Medvirkende: Shmuel Aweida og
Ole Andersen

21.00 – 21.45 Kaffe
Café og Ben Yehuda er åben
21.30
Koncert ved Jeremy Longfield
”Open by night” i cafeen.

15.00 – 15.30 Kaffe
16.30 – 17.30 Israel her og nu.
Aktuelt om det politiske og om
situationen for messianske jøder
og kristne arabere
Ved Shmuel Aweida, Ole Andersen og Anders Vindum.
18.00 – 19.00 Aftensmad
19.30 – 21.00 Aftenmøde
Tema: Håbet for Mellemøsten
Medvirkende: Shmuel Aweida og
Ole Andersen
21.00 – 21.30 Kaffe

Ved Sanne Cigale Benmouyal,
journalist
12.00 – 13.00 Middagsmad
13.30 – 14.30 Celebration: Ophøj Jesus
– vores håb
Medvirkende: Morten Vartdal
Afrunding af sommerstævnet
15.00
Stående kaffe - herefter oprydning
Det er til stor hjælp, hvis man har mulighed for
at blive lidt og hjælpe med oprydningen.

Café og Ben Yehuda er åben
21.45 – 22.15 Håb i mørket. Stemningsfuld
aftensang i hallen.
Medvirkende: Aase og Per Weber,
Poul Weber, Ellen Hessellund
Mikkelsen
”Open by night” i Cafeen
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Undervisningstilbud

1

Salme 117
– ”For alle folkeslag.”
Seminar ved
Shmuel Aweida
Salme 117 er den korteste af
salmerne i Salmernes Bog,
men indholdet er stort og falder godt i tråd med sommerstævnets tema om håb, der
sprænger grænser – og gælder alle folk: det jødiske folk,
alle folk i Mellemøsten og alle
os andre.
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2
Israels moderne
historie
Workshop ved
Rolf W Jørgensen
Det moderne Israels historie
begyndte i slutningen af 1800tallet. Vi kommer omkring de
store linjer politisk og militært og dykker ned i nogle af
de mindre kendte ting, der har
haft betydning for landet, fx
hvordan Israel blev en vandsuper-magt, og glimt fra deres
verdensberømte innovationsmiljø. Workshoppen krydres
med aktiviteter undervejs.
Målgruppen er personer, der
gerne vil have overblik over begivenhederne og have lidt anderledes særlige vinkler med.
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Slægtsbøger og kvinderne i Jesu slægtsbog

Gog og Magog
– en dramatisk profeti
om Israel og folkene

Seminar ved
Ellen Hessellund Mikkelsen
Hvilket formål har de bibelske
slægtsbøger? Der nævnes flere kvinder i Jesu slægtsbog.
Hvem er de, og hvorfor er lige
de nævnt?
Emnet vil blive behandlet dels
gennem undervisning og dels
gennem fortælling.

Seminar ved Ole Andersen
Ezekiels Bog 38-39 er en profeti
om begivenheder til sidst i verdenshistorien. Hvad skal der
ske med Gog og Magog? Hvornår vil profetien gå i opfyldelse? Hvorfor har Gud planlagt
verdenshistorien på så dramatisk en måde?

Frivillig på sommerstævnet
– der er brug for din hjælp
Hvert år samles en flok af frivillige torsdag aften og søndag eftermiddag for at hjælpe med forskellige praktiske opgaver i forbindelse med opstilling og oprydning.
Der er også brug for frivillige under stævnet til småopgaver inden for rengøring, hjælp ved måltider m.m.
Alle joffistævntes deltagere giver en stor hjælp med rengøringen under og efter stævnet.
Sommerstævnet kan ikke gennemføres uden de mange frivillige hjælpere. Jo flere, der hjælper til, jo mindre bliver opgaverne
for den enkelte.
Vi har brug for nye frivillige i år. Derfor udsender vi en opfordring
til alle tilmeldte om at give en hånd med i en lille eller større opgave. Vi håber rigtig mange vil tage vel imod opfordringen.

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 sommerstævnets café, hvor man kan
hygge sig og købe en kop kaffe m.m. Cafeen holder også ”Open by
night” efter aftenprogrammerne.

Sommerstævnet på Facebook
Følg med i sidste nyt på Facebook under begivenheden Sommerstævne 2020. Like og del med dine venner.
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For unge fra ca. 25 år og unge familier:

Joffi+ Camping fra d. 29. juni
Var det noget med fire dages camping
i skønne Fjellerup? Måske en tur til
vandet eller et brætspil om aftenen?
Kunne du tænke dig et par dages ro og
fred, inden sommerstævnet løber af
stablen, så kom og nyd nogle skønne
dage på Joffi+.
Konceptet er enkelt og godt. Joffi+
har fået lov at benytte campingpladsen ved Djurslands Efterskole fra
mandag d. 29. juni og dagene op til
årets sommerstævne.
Målgruppen er småbørnsfamilier
og os, som synes, alderen begynder at
trykke lidt i forhold til Joffi.
Der vil være tilbud om enkelte programpunkter, som man kan deltage i
efter forgodtbefindende, og ellers er
der fri leg for børn og voksne.
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Ved spørgsmål, kontakt: Margrethe
Sanggaard på:
margrethep@gmail.com
Torsdag aften og fredag formiddag
samt under stævnet er der brug for
hjælp med div. praktiske opgaver. Melder du dig som hjælper ved tilmelding,
får du Joffi+ til spotpris: 150 kr. pr. voksen.
Ellers koster det: 250 kr. pr. Voksen
Børn 3–16 år: 50 kr.
Velkommen – vi glæder os til at nyde
Fjellerup, det danske sommervejr og
fællesskabet med jer.

JoffiKids og TeenJoffi
HÅB er årets tema også i JoffiKids og TeenJoffi.
Hvad betyder håb? Hvad eller hvem skal man
håbe på? Dette vil vi prøve at besvare gennem
lege, sange, aktiviteter og fortællinger fra Bibelen. Der vil være 4 aldersgrupper i år. Aldersgrupperne kan ses herunder (skoleår er kommende skoleår).
For spørgsmål eller anden information vedrørende børn, juniorer og teenagere på sommerstævnet, kontakt Nicolai N. Pedersen på nicolainpedersen@gmail.com .

JoffiKids

Praktiske oplysninger

Børn under 3 år: Her er der indrettet ”legestue”, hvor forældre 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 søndag formiddag
fra kl. 8.45-11.30.
Børn fra 1. – 4. kl.: Særskilt program lørdag og søndag formiddag fra
kl. 8.45-11.30.
Juniorer fra 5 kl. – 7 kl.: Særskilt program hver formiddag fra kl. 9.0011.30 og aften fra kl. 19.30-21.30. Juniorerne deltager derudover i Joffis sponsorløb lørdag eftermiddag.

Spisning

TeenJoffi

Hele skolens område er røgfrit. Der må ikke medbringes husdyr på værelserne.

Spisning foregår med selvbetjening fra store serveringsborde. Mad til diabetikere kan bestilles vedtilmelding. Det er ikke muligt at tage hensyn til
fødevareallergier.
Tilmelding til måltider er nødvendig – også selvom man kun ønsker enkelte måltider.

Sted
Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43, Fjellerup, 8585 Glesborg.

Husregler

TeenJoffi fra 8. kl. – 10. kl.: Særskilt program hver formiddag 9.0011.30 og aften fra kl. 19.30-21.30.
TeenJoffi deltager i Joffis sponsorløb lørdag eftermiddag, og
Teen-Joffi deltager en aften i Joffis program.

Arrangør
Ordet og Israel og Joffi, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov Tlf.: 86 98 79 12.
E-mail: kontor@ordetogisrael.dk
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Praktiske oplysninger
Værelsestyper A, B og C er elevværelser på
Djurslands Efterskole, hvor stævnet holdes.
Værelsestype D er på Vivild Efterskole, som ligger ca. 10 km fra Fjellerup.
Værelser skal tømmes kl. 10 søndag.
Der er et begrænset antal af de forskellige værelsestyper, så det kan ikke garanteres, at alle
ønsker bliver opfyldt.

Camping
Bemærk, at det først er muligt at ankomme fredag 3. juli efter kl. 10.00.
(For Joffi+ dog 29. juni kl. 15)

Tilmelding
Tilmeldinger modtages fra 10. marts kl. 10.00 og
senest 15. juni. Man skal også tilmelde sig, selvom man kun ønsker at deltage en enkelt dag
eller ønsker enkelte måltider.
Tilmelding foregår på www.ordetogisrael.dk
Giver dette udfordringer, kontakt da Ordet og
Israels kontor på 86987912
Der sendes opkrævning efter tilmelding.
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Priser
Priser pr. person
Stævneafgift 		
Alle måltider		

Voksne

Børn 3-6 år

Børn 7-16 år

200
595

0
100

0
150

A: Dobbeltværelse med bad
695
B: Dobbeltværelse med delt bad
475
C: Dobbeltværelse med bad på gang
275
D: Dobbeltværelse Vivild m/bad på gangen
175
E: Camping pr. person inkl. Strøm
135
80
100
Joffi Plus		
250
50
50
Joffi Plus + hjælper v opstilling
150
				
Enkeltpriser (Tilmelding til måltider er nødvendig)		
Stævneafgift 1 dag		
100
0
0
Dyne og pude (medbring linned)
100
Morgenmad		
80
20
25
Middagsmad eller aftensmad
110
40
55
Kaffe
25
0
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graphiccare.dk

Værelser

