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...mens vi venter

  TORSDAG 

”Salig den tjener, hans herre fi nder i færd med at 

gøre det, når han kommer“ (Matt 24,46).

BJØRN OTTESEN, underviser på Newbold College.

Hvis Jesus kommer meget snart, behøver vi så at 

passe på miljøet, investere i uddannelse, forskning 

eller planlægge vores alderdom? Kan et meget 

stærkt fokus på et snarligt komme tage opmærksom-

heden fra opgaver som at ”bringe et godt budskab til 

de fattige, udråbe frihed for fanger, give syn til blinde 

og give undertrykte frihed?“ (Luk 4,18-19). Hvordan 

skal vi vente?

SIGNE LUND CHRISTENSEN, kommunikationschef 

i ADRA Danmark. Jeg tror på Gud og menneske-

rettighederne! Gud ønsker en verden, hvor alle 

mennesker lever et værdigt liv, hvor der er håb. Som 

kristne skal vi være med til at skabe netop håb. I det 

kristne værdigrundlag ligger der et ansvar for social 

retfærdighed og en forpligtelse til at være en stem-

me for dem, som ingen lytter til – at turde råbe op!

SIMON MARTIN, evangelismeansvarlig i TED. Hver-

dagsmennesker i hverdagsmission mens vi venter. 

Interessen for kirkelige programmer og aktiviteter 

er dalende. Missionsorienterede mennesker må 

lære, hvordan de kan møde folk i deres egen kontekst. 

Oplev, hvordan Gud kan bruge de almindelige hver-

dagsrutiner i livet til åndelige input og velsignelser!

  FREDAG 

”Det vil give jer lejlighed til at afl ægge vidnesbyrd“

(Luk 21,13)

LASSE BECH, præst og religionslærer på Vejlefjord.

Jesus lovede forfølgelser i de sidste tider, og 

alligevel er religionsfrihed en af vores mærke-

sager. Vi har en forventning ud fra Bibelens 

profetier, at der vil komme religiøs tvang inden 

Jesu genkomst. Er det ikke spildte kræfter at være 

fortaler for religionsfrihed? Hvordan skal vi agere i 

en tid, hvor religionsfriheden er under pres? Hvordan 

skal vi engagere os i den offentlige politiske debat 

om frihedsrettigheder?

THOMAS WILLER, præst i Aalborg Vineyard. 

Vores mission er mere end blot at dele troen 

engang imellem, når vi er på gaden, eller hvor 

vi møder mennesker. Kristus har givet os en 

identitet, vi kan udleve, mens vi venter på en bedre 

verden. Den identitet bærer vi med os 24 timer i døg-

net alle ugens syv dage – altså mere end blot nogle 

timer sabbats formiddag i kirken. Hvordan kan vi 

være partnere med Gud og få øje på de muligheder, 

han hver dag lægger til rette for os? Hvordan kan vi 

være missionerende disciple, der gør en forskel i det 

lokalområde, vi er sat i?

Hjertelig velkommen til Adventistkirkens årsmøde

Vi glæder os til at være sammen som menighedsfamilie – børn, unge og 

voksne. Vi skal beskæftige os med tiden MENS VI VENTER på Jesu genkomst,

og børnene skal have GUD MED PÅ REJSEN. 

Mere fællesskab på tværs

Formiddagene har fælles program for unge og voksne. Vi begynder med et morgenmøde, 

som præsenterer dagens tema. Næste programpunkt er ”SmallTalks“, som består af 

nogle få korte oplæg, som vil udfordre og inspirere os med praktiske input. Resten af 

formiddagen er sat af til samtale i mindre grupper omkring bordene i mødeteltet. 

Torsdag og fredag eftermiddag samt søndag formiddag tilbyder vi kurser og workshops, 

som henvender sig til både unge og voksne. Se kursusprogrammet på næste side.
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Torsdag, del 1: 14.30-15.30 / Klasseværelset

Fredag, del 2: 14.00-15.00 / Klasseværelset

MILLENNIALS

BJØRN OTTESEN. Hvad kan vi som menighed gøre for, 

at vores unge voksne (Millennials) vælger adventtroen 

og kirken til? Vi ser nærmere på unge voksnes forhold 

til tro, åndelighed og det kristne fællesskab og kommer 

med forslag til, hvordan menigheden kan være tilgæn-

gelig og relevant for unge.

Torsdag 14.30-15.30 / Mødeteltet

Fredag (gentagelse) 14.00-15.00 / Mødeteltet

KUNSTEN AT UDLÆGGE BIBELTEKSTER

LAWRENCE TURNER. Denne workshop vil se på den 

store opgave prædikanter har, som ønsker at forbedre 

deres forkyndelse af bibelske tekster: a) Hvad betyder 

denne tekst? b) Hvordan relaterer teksten til vores liv?

Torsdag 14.30-15.30 / Konferenceværelset

BIBELKLUB INSPIRATION

ANNE-MAY MÜLLER. Trænger du til lidt ny inspiration 

til at undervise i bibelklubben? Kunne du bruge et par fi f 

til at lære børnene huskevers og til at fange opmærk-

somheden for skolebørn? Har du selv prøvet noget af, 

som du kunne tænke dig at dele med os andre?

Torsdag, del 1: 14.30-15.30 / Mødesalen

Fredag, del 2: 14.00-15.00 / Mødesalen

PROFETISK OPFYLDELSE I SAMMENHÆNG  

OLIVE HEMMINGS. Levende nutidig sandhed – den 

første kirke set i lys af Matthæus’ fortolkning af den 

hebraiske messianske profeti. Hvad betyder den første 

kirkes fortolkning og implementering af dette budskab 

for kirkens mission i dag.

Torsdag, del 1: 14.30-15.30 / Bjælkehytten

Fredag, del 2: 14.00-15.00 / Bjælkehytten

TREENIGHEDEN 

PAUL B. PETERSEN. Det handler alt sammen om Jesus 

– den enkle nøgle til et kompliceret trospunkt. Dette er, 

hvad det går ud på. Og sådan nåede vi frem til det!

Torsdag 14.30-15.30 / Ungdomsteltet

Fredag (gentagelse) 14.00-15.00 / Ungdomsteltet

KEND DIN EGEN KULTUR 

– fortid, nutid og fremtid 

CHRISTIAN ARILDSEN. Brug af kunst, symboler og 

effekter, i tillæg til “rigtig“ brug af kirkerummet har 

gennem årene skabt mange konfl ikter. Hvordan kan det 

være, at vi ser så forskelligt på de samme ting og på, 

hvad der er “passende“ i kirken? Vi vil se på et udvalg 

af symboler, traditioner og kunstobjekter for at forsøge 

at forstå mangfoldigheden i vores, nu multikulturelle, 

kirke.

Fredag 14.00-15.00 / 

Konferenceværelset

PERSONDATAFORORDNING, RUTINER, 

TROSSAMFUNDSREGISTER  

JAN ARNE NIELSEN, MARIANNE DYRUD, MARGIT 

WÆRN.  Persondata og rutiner omkring medlems-

registrering samt kort orientering om det nye tros-

samfundsregister. Kurset henvender sig specielt til 

forstandere, menighedssekretærer og kasserere.

Søndag 9.30-11.00 / Klasseværelset

FORSTÅ BIBELENS BERETNINGER 

LAURENCE TURNER. Bibelen indeholder nogle af de 

bedste historier, der nogensinde er fortalt. Hvordan kan 

vi læse, forstå og bruge dem bedre?

Søndag 9.30-11.00 / Mødesalen

LIVSSTILSEXPO – et redskab til at nå din by

JOACHIM BROEGAARD. LivsstilsExpo giver god 

anledning til at skabe kontakt med nutidens danskere. 

Workshoppen giver indblik i, hvordan planlægning, 

afholdelse og opfølgning kan gøres effektivt og give et 

boost til menigheden. 

Kursusprogram
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ONSDAG 29. MAJ

 18.00 Aftensmad

 19.30 Aftenmøde: Olive Hemmings

  Falske profeter og falske messiasser:  

  At søge sandhed i en tid uden sandhed

 21.00 Servering / Café ADRA 

TORSDAG 30. MAJ 

 7.00 Morgenløb (start foran hovedbygningen)

 7.15 Morgenbøn i konferenceværelset

 7.45 Morgenandagt og fl aghejsning

 8.00 Morgenmad

 9.30 Morgenmøde: Lawrence Turner

  At bo i et fremmed land 

  – hvor trækker du stregen?  (Daniels Bog 1)

 11.00 ”SmallTalks“

 12.30 Middagsmad

 14.30 Kurser

 16.00 ADRA-program og repræsentantskabsmøde 

 18.00 Aftensmad

 19.30 Aftenmøde: Lawrence Turner

  At skille sig ud fra mængden (Daniels Bog 3)

 21.00 Servering / Café ADRA

FREDAG 31. MAJ 

 7.00 Morgenløb (start foran hovedbygningen)

 7.15 Morgenbøn i konferenceværelset

 7.45 Morgenandagt og fl aghejsning

 8.00 Morgenmad

 9.30 Morgenmøde: Olive Hemmings

  Komme dit rige: At leve i løftet

 11.00 ”SmallTalks“

 12.30 Middagsmad

 14.00 Kurser

 15.30 Markedsdag. Indtægten går til ADRA-projekt

 17.30 Grillfest for campisterne

 18.00 Aftensmad

 19.30 Aftenmøde: Olive Hemmings

  Mere end ventetid: Rejsen mod Gud

 21.00 Servering / Café ADRA

SABBAT 1. JUNI 

 7.15 Morgenbøn i konferenceværelset

 7.45 Morgenandagt og fl aghejsning

 8.00 Morgenmad

 9.30 Bibelstudium

 11.00 Gudstjeneste: Lawrence Turner

  En anden måde at bo i et fremmed land (Ester)

  Indsættelsesceremoni for René Bistrup*

 12.30 Middagsmad

 16.00 Ønskekoncert med Peter Larsen Band

 18.00 Aftensmad

 19.30 Reklamer

 20.00 Ungdomsaften

 21.00 Servering / Café ADRA 

SØNDAG 2. JUNI

 7.00 Morgenløb (start foran hovedbygningen)

7.45 Morgenandagt og fl aghejsning

 8.00 Morgenmad

 9.30 Kurser

 12.00 Frokost

  Fælles oprydning for alle

HOVEDTALERE I MØDETELTET

Olive Hemmings underviser på Washington 

Adventist University bl.a. i Ny Testamente, 

græsk, verdensreligioner, dogmatik samt i 

social, bibelsk og teologisk etik. Hun er 

optaget af at skrive om aktuelle etiske emner, 

der berører kirken og samfundet. Hun har været ledende 

blandt de adventistforskere på verdensplan, som beskæf-

tiger sig med religion og teologi. Olive er gift med Charles 

Kuuku Paintsil, og sammen har de tre børn.

Hovedprogram

*  Indsættelse er Adventistkirken i Danmarks formelle anerkendelse 

af en medarbejders kald og gaver til at lede og tjene i Den Danske 

Union som præst. Vi beder ved indsættelsesceremonien en særlig 

bøn om Guds velsignelse og Helligåndens kraft til at varetage 

ansvaret. I år indsætter vi René Bidstrup, der siden august 2014 

har tjent menighederne i Ringsted og Køge.

Lawrence Turner har i 20 år undervist på 

Newbold College særligt i Det gamle Testa-

mente, og i 10 år var han leder for afdelingen 

for teologiske studier der. Han har også 

undervist på Avondale College i Australien og 

været præst i England. Han har skrevet fl ere bøger om 

gammeltestamentlige emner og været medredaktør på 

en prisvindende bog om bibelsk prædikekunst. Laurence 

er gift med Anne, og de har to børn og syv børnebørn.
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ONSDAG 29. MAJ

 18.00 Aftensmad

 19.30 Aftenmøde i ungdomsteltet: Christian Arildsen

  Ateisten som blev adventist

 21.00 Hygge i ungdomsteltet

 21.00 TEEN: Hygge og servering i teen-teltet

TORSDAG 30. MAJ

 7.00 Morgenløb med Mattias Melkersen Kalvåg

  Mødested: Hovedbygningen

 8.00 Morgenmad

 9.30 Morgenmøde i det store telt: Lawrence Turner

  At bo i et fremmed land – hvor trækker du stregen?  

  (Daniels Bog 1)

 10.00 TEEN: Møde i teen-teltet med Michael Bidstrup

  Min frihed

 11.00 ”SmallTalks“ i det store telt

 11.30 TEEN: Fodbold i den oppustelige bane

 12.30 Middagsmad

 14.30 Kurser

 14.30 TEEN: Volleyball med Michael Jakobsen 

  i sandkassen 

 16.00 ADRA-program og  repræsentantskabsmøde / 

  HappyHand generalforsamling (det store telt)

 18.00 Aftensmad

 19.30 Aftenmøde i ungdomsteltet: Christian Arildsen

  Vent! Men – hold op med at vente…

 21.00 Hygge

 21.00 TEEN: Filmaften og servering i teen-teltet

FREDAG 31. MAJ

 7.00 Morgenløb med Mattias Melkersen Kalvåg

  Mødested: Hovedbygningen

 8.00 Morgenmad

 9.30 Morgenmøde i det store telt: Olive Hemmings

  Komme dit rige: At leve i løftet

 10.00 TEEN: Møde i teen-teltet med Michael Bidstrup

  Din frihed

 11.00 ”SmallTalks“ i det store telt

 11.00 TEEN: MTB-tur med Karsten Rytman de Lange

  Mødested: teen-teltet (medbring MTB + hjelm)

 12.30 Middagsmad

 14.00 Kurser

 14.00 TEEN: Fodbold i den oppustelige bane

 15.30 Markedsdag. Indtægten går til ADRA-projekt

 17.30 Grillfest for campisterne

 18.00 Aftensmad

 19.30 Aftenmøde i ungdomsteltet: Christian Arildsen

  Aldrig helt den samme

 21.00 Hygge og lovsangsaften

 21.00 TEEN: Hygge og servering i teen-teltet

SABBAT 1. JUNI 

 8.00 Morgenmad

 10.00 Bibelstudium i ungdomsteltet: 

  Christian Arildsen

 10.00 TEEN: Bibelstudium i teen-teltet med 

  Michael Bidstrup, Frihed i Gud

 11.00 Gudstjeneste i det store telt: Lawrence Turner  

  En anden måde at bo i et fremmed land (Ester)

 12.30 Middagsmad

15.30 TEEN sammen med de unge i ungdomsteltet: 

  Lovsangscafé Lukas Fisher m.fl . Oplæg og 

  udforskning af lovsangens betydning og kraft

 18.00 Aftensmad

 19.30 Reklamer i det store telt

 20.00 Ungdomsaften i det store telt 

 21.30 Hygge i ungdomsteltet. Andagt: 

  Christian Arildsen

 21.00 TEEN: Hygge og servering i teen-teltet 

SØNDAG 2. JUNI 

 7.00 Morgenløb med Mattias Melkersen Kalvåg

8.00 Morgenmad

9.30 Kurser

 12.00 Frokost

  Fælles oprydning for alle

GÆSTETALER FOR DE UNGE

Christian Arildsen er taler i ungdomsteltet. 

Han kommer fra Norge og fi k sin bachelor i 

teologi fra Newbold College i England. For 

tiden arbejder han som præst i Fredrikstad og 

Moss menigheder og elsker sit arbejde. 

Christian var tidligere ateist, men nu synes han, at det er 

fantastisk at hjælpe mennesker med at fi nde Jesus. 

Hans drøm er, at så mange som muligt skal få den 

oplevelse.

Ungdomsprogram / TEENprogram



BØRNEPROGRAMMER

0-4 år

OM AKTIVITETERNE

RYTMIK

Her kan man sammen med en voksen 

være med til at synge, lave musik og 

bevæge sig. Alle sanser er i brug – og 

børnene elsker det! Især når der bruges 

rasleæg, rytmepinde, faldskærm, ærte-

poser og de andre sjove ting, som hører 

en rigtig god rytmik-stund til.

LEGESTUE

Har man en voksen med, så er man 

velkommen i legestuen, hvis man er 0-6 

år. Der kan man lege med Brio-togbanen, 

dukker, plus-plus klodser, Duplo, lege-

køkken, bolde og meget mere. Der er 

også godt for babyer at være, og der 

er legetøj til de helt små også. Der er 

sofaer til de ammende mødre og en 

kurv med bøger til højtlæsning 

for de små.

BABYHJØRNE I DET STORE TELT

I det store mødetelt vil der være en 

sofa forbeholdt babyforældre, der 

har brug for at sidde lidt bekvemt og 

give baby mad. Der vil også være en 

kasse med legetøj til de allermindste.

TORSDAG 30. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Rytmik
Monica Rytman Behrentz

Dagligstuen

10.00-11.00 Børnemøde
Iben Bidstrup

Dagligstuen

11.15-12.15 Legestue 0-6 år
Lotte Rechter

Dagligstuen

14.30-17.00 Legestue 0-6 år
Fiona Bindesbøll & 
Torunn Jakobsen

Dagligstuen

FREDAG 31. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Rytmik
Anita & Joachim Thortzen

Dagligstuen

10.00-11.00 Børnemøde
Randi Thomsen

Dagligstuen

11.15-12.15 Legestue 0-6 år
Eva Bindesbøll

Dagligstuen

14.00-15.00 Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

SABBAT 1. JUNI

TID AKTIVITET STED

09.30-10.30 Bibelklub
Nadja Rolandsen (efternavn A-M)
Randi Thomsen (efternavn N-Å)

Dagligstuen
Klasseværelset

10.45-12.15 Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

16.00-17.30 Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

GUD M
   PÅ REJ
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4-8 år / 8-12 år

OM AKTIVITETERNE

BØRNESANG

Der er fælles afgang for alle børn fra

4-12 år i mødesalen i Hovedbygningen. 

Kom i god tid, for der skal både ud-

stedes billetter, vises pas og igennem 

sikkerhedstjek, inden vi letter.

HOBBY

Du kan komme og hygge med nogle 

kreative voksne og dine venner hver efter-

middag ovenpå i Bjælkehytten. Du kan 

male på sten og lave andre kreative ting, 

som du kan bruge på rejsen eller som kan 

minde dig om, at når du har Gud med på 

rejsen, så ender det godt. Du kan lave ting, 

som kan sælges på markedsdagen, eller 

du kan give din far på farsdag. Du kan også 

tegne og male, eller bare komme og slap-

pe lidt af og hænge ud med dine venner. 

SPORT OG LEG

For de 4-8 årige er der hoppepude og 

snobrødsbål. Ved Bjælkehytten er der 

legeplads med gyngestativ og legehus, og 

verdens største ”sandkasse”, hvor man 

kan grave helt til Kina og blive beskidt fra 

top til tå – og have det noget så fantas-

tisk, når fantasien får frit løb i kreativ 

sandslotsbygning. Ved bålet vil der være 

voksenopsyn. 

For de 8-12 årige arrangerer vi forskellige 

udendørs aktiviteter. Dagens aktiviteter 

oplyses til ”Børnesang”. Vi mødes ved 

SABUS-fl aget på den store 

græsplæne.

TORSDAG 30. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Børnesang 4-12 år
Louise Madsen

Mødesalen,
hovedbygningen

10.00-11.00 Børnemøde 4-8 år
Anette Falk

Mødesalen,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år
Lasse Bech

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

11.30-12.30 Sport og leg Plænen /sandkassen

14.30-17.00 Sport og leg Plænen / sandkassen

14.30-17.00 Hobby
Doris Svendsen, Michala Faber, m.fl .

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

FREDAG 31. MAJ

TID AKTIVITET STED

09.30-10.00 Børnesang 4-12 år
Louise Madsen

Mødesalen,
hovedbygningen

10.00-11.00 Børnemøde 4-8 år
Camilla Nielsen & Nette Oliver

Mødesalen,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år
Christina Neesgaard

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

11.30-12.30 Sport og leg

Stenmaling
Doris Svendsen

Plænen / sandkassen

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

14.00-15.15 Sport og leg

Hobby
Doris Svendsen, Michala Faber, m.fl .

Plænen / sandkassen

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

SABBAT 1. JUNI

TID AKTIVITET STED

09.30-10.30 Bibelklub 4-8 år
Pia Handberg Larsen 

Mødesalen,
hovedbygningen

Bibelklub 8-12 år
Nina Klokkervoll

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

10.30-11.00 Servering og sang
Louise Madsen m.fl .

Mødesalen,
hovedbygningen

11.00-12.15 ”Gud med på rejsen“ 4-12 år
Mads Kivikoski & David Henriksen

Udendørs 
(starter i mødesalen)

16.00-17.30 Sport og leg

Hobby
Inger Falk, Inger Flindt, m.fl .

Plænen / sandkassen

Bjælkehytten,
1. sal, store rum

 MED 
EJSEN



HUNDE OG KATTE

Ingen adgang for hunde og katte i mødeteltene eller 

i bygningerne. Hunde skal til enhver tid holdes i snor.

OPRYDNING

Hver menighed har fået en specifi k opgave, men alle 

opfordres til at give en hånd med nedpakningen søn-

dag efter frokost. Henvend dig til Peter Bo Bohsen.

FØLG MED

Der er fl ere muligheder for at følge med, selv 

om du ikke er til stede.

• Streaming. Følg med på 

adventist.dk/tv

• Facebook.com/adventistkirken

• Twitter: @adventistdk

Lægger du selv på Twitter eller 

Instagram, så brug #sdahlg19

• FM 103,4 MHz – i ca. 3 km radius 

fra mødeteltet. 

CAFÉ ADRA – AFTER DARK

I år er det ADRA, som står for Café After Dark i 

cafételtet efter aftenmødet torsdag, fredag og lørdag. 

Der bliver servering, musik, spændende rejsebe-

retninger fra nogle af ADRAs medarbejdere samt 

mulighed for at snakke og stille spørgsmål. 

UDENDØRS AKTIVITETER

Der er mange muligheder for at opleve naturen på 

Himmerlandsgården. Der er en fast O-løbsbane, en 

åndelig vandretur og en SMS-tur. Hold øje med yder-

ligere aktiviteter, der bliver udbudt under årsmødet. 

KØRSEL PÅ PLADSEN

VIS HENSYN! Efter man er kommet på plads, beder 

vi om mindst mulig kørsel i bil på campingpladsen. 

Ingen kørsel mellem kl. 22-07.

PRIVATE UDGIVELSER

Der kan være medlemmer, som på eget initiativ 

uddeler materiale under årsmødet. Dette materiale 

udtrykker ikke nødvendigvis Adventistkirkens ofi cielle 

holdning.

SERVICEOPLYSNINGER

PENGENE RÆKKER LANGT! 

Skolegang for ét barn i 1 år: Kr. 360,-

Hygiejnesæt til piger i puberteten i 1 år: Kr. 105,-

En skolebænk til tre elever: Kr. 330,-

Uddannelse er afgørende for at kunne skabe sig et liv 

uden fattigdom. Særligt piger er udsatte for ikke at 

få en uddannelse og i risiko for at blive gift og få børn 

meget tidligt. I det konfl iktramte og ustabile Sydsudan 

arbejder ADRA for at sikre, at alle børn kommer i 

skole og får håb om en fremtid uden fattigdom. Vær 

med på markedsdagen og støt arbejdet!

Al indtægt på markedsdagen går til ADRAs 

arbejde i Sydsudan. Indsatsen fokuserer 

på skolegang, og pengene vil blive brugt der, 

hvor der er størst behov. 

Markedsdag fredag kl. 15.30-17.30


