Fremtiden
I Guds farver

S O M M E R S T Æ V N E

5.–7. juli 2019
Arrangør:
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PROGRAM
Fredag
14.30 - 15.30
15.30 - 17.30
18.00 - 19.00
19.30 - 21.00
		
		

Kaffe
Årsmøde
Aftensmad
Aftenmøde
Tema: Israels herlige fremtid
Taler: Tim Sigler

21.00 - 21.45
		
21.45 - 22.30
		

Kaffe
Café og Ben Yehuda
Koncert med Irit og Yael
Open by Night i Café og Ben Yehuda

7.30
7.30 - 8.30
9.00 - 11.30
		
12.00 - 13.00
13.30 - 15.00
15.00 - 15.30
16.30 - 17.30
18.00 - 19.00
19.30 - 21.00
		
		
21.00 - 21.30
		
21.45 - 22.15
		

Morgenbøn
Morgenmad
Undervisning
Vælg mellem 4 tilbud (se side 5 )
Middagsmad
Årets store sponsorløb til fordel for Yad va Lev arrangeret af Joffi
Kaffe
Nyt om Israel i ord og billeder v Ole Andersen og Anders Vindum
Aftensmad
Aftenmøde
Tema: Solopgangen fra det høje
Taler: Ole Andersen
Kaffe
Café og Ben Yehuda
Aftensang i mørket. Stemningsfuld aftensang i hallen.
Open by Night i Café og Ben Yehuda

7.30
7.30 - 8.30
9.00 - 10.00
		
		
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.30 - 14.30
		
		
15.00
		

Morgenbøn
Morgenmad
Bibeltime
Tema: Lysglimt fra Guds rige
Taler: Martin Nørremark
Foredrag: Om jøders situation i Danmark i dag
Middag
Forventningsfest: Fremtiden i Guds farver
Taler: Tim Sigler
Herefter afrundes sommerstævnet
Stående kaffe
Derefter oprydning/afrejse.

Lørdag

Søndag

		 Det er til stor hjælp, hvis man har mulighed for at blive og hjælpe med
		 oprydningen. Dette angives ved tilmelding.
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Velkommen
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.

Tema
Den fremtid, som Gud har planlagt, får farver, som aldrig før
er set.
Israels brune ørken bliver et blomstrende farvevæld.
Mennesker, hvis liv er mest præget af lidelse og mørke, skal
finde sig selv midt i den nye jords farvespil. Mennesker, der
allerede nu oplever livets farver, skal overraskes af farvernes
lys og klarhed i det nyskabte skaberværk.
Og alle mørke skygger og pletter fra synd og død skal for
evigt smelte væk i lyset fra Guds trone.
Det er dette håb om fremtiden i Guds farver, vi vil lære om
og glæde os over på sommerstævne 2019.

Følg med på Facebook-begivenheden Sommerstævne 2019. Like og del med
dine venner.
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S O M M E R S TÆ V N E T S U D E N L A N D S K E G Æ S T E R
Tim Sigler

ansat ved Moody Bible Institute i Chicago,
senest som professor i hebraisk og bibelske
studier. Tim er gift med Bernice, og de har
3 børn. Sammen arbejder de med deres
eget projekt ”Wisdom Passages”, hvor de
har specialiseret sig i uddannelsesturisme
i den bibelske verden.

Dr. Tim Sigler er rektor og dekan ved
Shepherds Theological
Seminary i Cary, North
Carolina. Derudover underviser han i perioder i
Israel for CJF Ministries. Han har i 18 år været

Jael Kalisher

Irit Iffert
Grundlægger og direktør for Yuval Arts
(en messiansk kunstskole i Jerusalem), forfatter, komponist og arrangør af lovsangs-events.
Irit har en uddannelse i specialundervisning og har studerede musik i 2 år. Hendes
passion for kreativitet, musik og tilbedelse
kommer til udtryk i alle aspekter af hendes
liv.

Administrativ leder
på Yuval Arts, lydingeniør, rådgiver, skribent,
komponist og arrangør
af lovsangsevents.
Jael har fuldført sin militærtjeneste i IDF som kamptræningsinstruktør. Hun er uddannet som lydingeniør
i Canada. Jael oplevede tidligt Guds kald
til at arbejde med musik og tilbedelse og
brænder for at styrke lovsangens forskellige udtryk i de messianske menigheder i
hele Israel.

• Irit og Jael bor begge i Jerusalem og er lovsangsledere i deres lokale messianske
menighed, ”King of Kings” .

Årets kunstner:
Anfinn Eliassen
Anfinn Eliassen er født og opvokset i Klaksvik på Færøerne.
Her begyndte han som 15-16-årig at tegne og male. Som
17-årig udstillede han for første gang sammen med andre
kunstnere på Færøerne.
Efter flere års pause begyndte han igen at male billeder og
har udstillet flere steder i Danmark, og i sommeren 2018 udstillede han så igen på Færøerne.
Motiverne til malerierne er fortrinsvis hentet fra den færøske
natur og kultur, men han maler også portrætter og bibelsk inspirerede billeder. Stilen er naturalistisk.
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U N D E R V I S N I N G S T I L B U D LØ R DA G

 Hovedlinjer i Zakarias' Bog
Underviser: Tim Sigler

NB: Undervisning på engelsk. Der bliver tolket simultant i høretelefoner (begrænset antal).

 Tusindårsriget
I Johannes’ Åbenbaring 20,1-6 omtales der et tusindårsrige, og dette rige
har været og er stadig omstridt. Nogle mener, at det svarer til kirkens tid,
og andre mener, at det er et fremtidigt rige. Vi skal primært se på, hvad
denne tekst fortæller om dette riges tid og karakter, og hvad den fortæller
om Jesu genkomst og de troendes opstandelse.
Underviser: Torben Kjær

 De første tider og de sidste

Vi vil se nærmere på de to første kapitler i Bibelen som baggrund for at forstå
de sidste kapitler i denne verdens historie.
Underviser: Jens Lomborg

 Opdagelser fra NT's jødiske verden

Et indblik i nogle af de vigtigste ting, der rørte sig blandt jøder i Israel på Jesu tid, og
som hjælper os til at forstå Det Nye Testamente bedre.
Underviser: Ole Andersen

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.
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F O R B Ø R N, J U N I O R E R O G T E E N A G E R E
Årets tema for Joffi Kids og Teen Joffi er ”Fest og farver i Guds hus”. Her vil der blive leget,
sunget sange og fortalt om Gud. Det bliver en fest! Som noget helt nyt er der 4 aldersgrupper i år. Aldersgrupperne kan ses herunder. Skoleår er kommende skoleår.

For juniorer
Juniorer fra 5 kl. – 7 kl.: Særskilt program
hver formiddag og aften. Juniorerne deltager derudover i Joffis sponsorløb lørdag
eftermiddag.

For børn
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.
Børn fra 1. – 4. kl.: Særskilt program lørdag
og søndag formiddag samt fredag og lørdag 19.30 – 21.00.

For teenagere
Lejr for Teen Joffi 8. – 10. klasse: Teen Joffi
holder sin egen lejr (medbring telt). Spisning foregår sammen med de øvrige deltagere. Særskilt program hver formiddag og
aften. Teen Joffi deltager i Joffis sponsorløb
lørdag eftermiddag. Derudover vil Teen
Joffi en af aftenerne kunne deltage i Joffis
program.

J O F F I + C A M P I N G F R A 1. J U L I
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.
Der er en toilet- og badevogn til rådighed.

Joffi+ er for dig, som er over 25 år og stadig føler dig ung. Har du børn, er de også
velkomne.
Der vil være tilbud om aktiviteter for såvel børn som voksne samt mulighed for at
besøge vaffelbageriet og stranden.
Camping for Joffi+ begynder mandag d.
1. juli kl. 15 og slutter fredag d. 5. juli, når
sommerstævnet begynder.

Joffistævne
Ordet og Israels ungdomsarbejde, Joffi, arrangerer deres eget stævne parallelt med sommerstævnet. De fleste programpunkter er fælles med sommerstævnet, men Joffi har også
selvstændige arrangementer. Alle unge over 17 år er velkomne til at deltage i Joffistævnet.
Program og tilmelding: www.joffi.dk. Tilmelding fra 1. maj – 15. juni
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P R A K T I S K E O P LY S N I N G E R

Værelser

Tilmelding

Værelsestype 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 forlades kl. 10 søndag.
Der er et begrænset antal af de forskellige
værelsestyper, så det kan ikke garanteres,
at alle ønsker bliver opfyldt.

Tilmeldinger modtages fra 12. marts kl. 9.00
og senest den 15. juni. Man skal også tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage en
enkelt dag eller ønsker enkelte måltider.
Tilmelding på www.ordetogisrael.dk.
Giver dette udfordringer, kontakt da Ordet
og Israels kontor.
Der sendes opkrævning efter tilmelding.

Camping

Sted

Bemærk, at det først er muligt at ankomme
fredag 5. juli efter kl. 10.00. (For Joffi+ dog
1. juli kl. 15)

Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43,
Fjellerup, 8585 Glesborg.
Under stævnet kan Informationen kontaktes på tlf.: 2131 9492.

Spisning

Husregler

Spisning foregår med selvbetjening ved
store serveringsborde. Mad til diabetikere
kan bestilles ved tilmelding. Der kan ikke
tages hensyn til fødevareallergier.
Tilmelding til måltider er nødvendig – også
selvom man kun ønsker enkelte måltider.

Der må kun ryges udendørs på særligt afmærkede områder, da skolen er røgfri. Der
må ikke medbringes husdyr på værelserne.

F R I V I L L I G PÅ S O M M E R S TÆ V N E T – D E R E R B R U G F O R D I N
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 mm
Vi har brug for nye frivillige i år, så hvis du har lyst til at være med i dette arbejdsfællesskab, så meld dig endelig. Det gøres sammen med tilmelding til stævnet.
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PRISER
Priser pr. person

Kr.

Stævneafgift
Stævneafgift 1 dag
Stævneafgiften inkluderer en ny lille bog
med titlen Forventning til Jesu genkomst

200
100

A: Dobbeltværelse med bad

685

B: Dobbeltværelse med delt bad

460

C: Dobbeltværelse med bad på gang

260

D: Dobbeltværelse Vivild m/bad på gangen

160

E: Camping inkl. strøm

Børn 3-6 år Børn 7-16 år
Kr.
Kr.
0

0

130

80

100

Joffi Plus

240

50

50

Joffi Plus+ hjælper v opstilling

150

Øvrige priser. Alle måltider skal bestilles ved tilmelding til stævnet.
Dyne og pude (medbring linned)
Alle måltider
Morgenmad
Middagsmad eller aftensmad
Kaffe

100
590
75
110
25

100
20
40
0

150
25
55
10

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.
Vi har brug for nye frivillige i år, så hvis du har lyst til at være med i dette arbejdsfællesskab, så meld dig endelig. Det gøres sammen med tilmelding til stævnet.

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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