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VELKOMMEN TIL
SOMMERSTÆVNE

Der bliver igen bogsalg i den nederste del af hallen ved indgangen, 
og Store Scene placeres, så vi sidder på langs i hallen, så lyd og 
fokus på scenen bliver endnu bedre. 
Vi har lempet priserne for småbørnsfamilier og unge mennesker. 
I år afholder Grøn Kirke seminar om bæredygtighed og forvalter-
skab på Sommerstævnet. Vi vil som stævneudvalg gerne arbejde 
mere henimod dette i år og i de kommende år. 
Der sker nye ting på Sommerstævne ’23, men det meste er som 
det plejer, med god tid til de dybe samtaler, kaffe på kanden, bad-
ning i fjorden, hoppeborg, inspirerende undervisning, morgenbøn 
i Bakkehuset, sponsorløb og smukke solnedgange over fjorden.
I dette hæfte finder du program, praktiske oplysninger og præ-
sentation af årets talere. Læs det grundigt igennem, så du er godt 
forberedt på, hvad du skal glæde dig til.
Sommerstævnet er et stærkt fællesskab på tværs af alder og 
generationer. Det er for familier, for singler, for unge, for ældre, og 
du er inviteret!

Mange Sommerstævne-hilsner

Pia Rosendal Daugaard
Stævnekoordinator

Forude venter lysere dage og den skønne, danske sommer som 
finalen – og dermed også Sommerstævne ’23 på Lindenborg.
Sidste år kom vi i gang igen efter to år med Coronaaflysninger. Vi 
var alle sammen lidt ”rustne”: Vi havde næsten glemt, hvor dejligt 
det var at være på Sommerstævne med gode venner fra hele 
landet!
Men vi fik lært det! Og vi havde et fantastisk stævne med masser 
af gode oplevelser og dansk sommervejr, når det er bedst. 
Nu har vi banket det sidste rust af organisationen, og vi tager tilløb 
til Sommerstævne ’23 med masser af undervisning, lovsang, semi-
narer, KIDZ, BEAT og URBAN camp for børn og teenagere, SOUL 
camp for de unge, samvær på Grønningen og Late Nights med de 
bedste venner. Det bliver så godt!
Vi sætter trumf på musikken igen i år med en stor koncert med 
Arina Mai søndag eftermiddag, og Jacob Bay med band til lov-
sangsaften tirsdag aften. Generelt bliver der fantastisk lovsang i 
hallen og forskellige musikgenrer fra gospel til jazz og blues på 
Late Nights på Grønningen. 
I år bytter vi lidt rundt på de store telte, så SOUL Camp kommer 
til at ligge i nærheden af hallen, på den nederste del af camping-
pladsen. URBAN Camp får også en ny placering, så teenagerne 
kommer tættere på campingpladsen og fællesskabet der.  
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Torben Andersen
Generalsekretær,
Baptistkirken i Danmark

Sommerstævnet er årets store begivenhed, som samler os på 
tværs af menighederne i et fællesskab med hinanden og i et 
fællesskab mellem de to kirkesamfund, Baptistkirken i Danmark 
og Evangelisk Frikirke Danmark, der sammen med ungdomsorga-
nisationerne arrangerer Danmarks eneste tværkirkelige sommer-
stævne. 
Men stævnet kan og vil noget mere end at samle. Vi vil inspirere 
mennesker til at se sig selv, som sendt af Gud, der hvor den enkel-
te er i hverdagen.
Derfor er vi i stævneteamet kommet frem til, at årets tema skal 
være et eneste ord: ”Sendt…”. 

John Nielsen
Generalsekretær,
Evangelisk Frikirke Danmark

SENDT
Det at være sendt af Gud går som en rød tråd gennem hele 
Bibelen. Gud sendte helt almindelige mennesker som Abraham, 
Moses, Esther, Esajas, Maria, Peter, Philip, Paulus, Føbe og mange 
andre.
Gud sender fortsat mennesker til tjeneste for ham og hans rige 
og til gavn og glæde for medmennesker. At være en efterfølger af 
Jesus, der af Faderen var sendt ind i verden, indebærer, at vi også 
sendes ind i den verden, som er vores. Derfor sætter vi på stævnet 
fokus på det at være mennesker, der er sendt af Gud.
Vi glæder os til at se dig på Lindenborg. 

På vegne af stævneteamet
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I en musikindustri, hvor Gud ofte synes meget langt væk, er det modigt, at 
Arina Mai står fast på sin personlige tro. Hun begyndte at synge som otte- 
årig, og skrev sin første sang, da hun var tretten. Arina Mai udviklede sit 
sangtalent i kirken, og da hun var femten indspillede hun for første gang 
sine egne numre. Men livet var ikke sat på skinner for Arina Mai. I flere in-
terviews har hun fortalt om at blive misbrugt, være selvskadende og kæm-
pe med psykiske udfordringer. Men hun fortæller også om det personlige 
møde med Jesus, der hjalp hende tilbage til livet - og musikken. I dag fylder 

det meget for Arina, at mange piger og unge kvinder kæmper en dag-
lig kamp med lavt selvværd og psykiske udfordringer. Unge kvinders 

kamp er en gennemgående inspiration for Arina Mai. Når hun syn-
ger: ”Skab din egen identitet, invester i dig selv, før det ud i livet, 

del det med andre og vær en inspiration,” er det livserfaringen 
og ønsket om at gøre en forskel, der bærer sangen. I dag er 
Arina lovsangsleder i Københavns Frikirke. Troen er stadig bæ-

rende i hendes liv.
Musikkritikere karakteriserer Arina Mais stemme som 
”sprød og fyldig” og musikken som ”pop, med elementer 
af Rhytm and Blues og med klar inspiration fra de største 
kvindelige kunstnere.” Tjek Arinas hjemmeside på https://
www.arinamai.com/ - eller lyt til musikken på Spotify, 
YouTube eller hvor du ellers lytter til musik. Glæd dig til 
en fest med et budskab!
Arina Mai giver koncert søndag kl. 15.30 på Store Scene.

ARINA MAI GIVER 
KONCERT PÅ 
SOMMERSTÆVNE ’23

GÅR DU MED TANKER OM DÅB?

Så er det måske på Sommerstævne ’23, du tager beslutningen?
Der bliver som alle andre år på Lindenborg mulighed for at blive 
døbt under stævnet. Vi har afsat tid i programmet til en kort 
dåbsgudstjeneste torsdag kl. 18.45 ved fjorden – inden vi tager til 
aftenmøde på Store Scene med Ruth Cilwik.
Går du med tanker om dåb, eller ønsker du at blive døbt på Som-
merstævne ’23, så tag kontakt til din præst.4



Når vi mødes søndag den 16. juli bliver det en fest. Kl. 11.00 er 
der åbningsfest og gudstjeneste på Store Scene. Vi fejrer, at vi er 
”Sendt…” til verden og til hinanden med fest, glæde, tilbedelse og 
fællesskab.
Når klokken bliver 15.30 er der igen fest på Store Scene, når Arina 
Mai giver koncert og vi fortsætter med aftenmøde kl. 19.30, hvor 
Michael Frost fra Roskilde Baptistkirke prædiker for os.
Du har selvfølgelig mod på meget mere, så derfor fortsætter du til 

SOMMER STÆVNET
ÅBNER OG LUKKER
MED EN FEST!

Jacob Bay er en passioneret lovsangsleder, der brænder for at 
lede mennesker ind i Guds nærvær og proklamere Guds nåde og 
frihed igennem sin sang og musik. Han har været med til at plan-
te kirke i Aarhus og har virket som lovsangspræst og prædikant 
igennem mange år.  
Med sit veloplagte band lægger Jacob op til en profetisk lov-
sangsfest på dette års Sommerstævne. Han synger egne sange 
fra ep'en: 'This is the year of the Lord'. Sangene handler om Guds 
ufattelige kærlighed og nåde og er inspireret af Lukas-evangeliet, 
kapitel 4, vers 18, hvor Jesus beskriver sin tjeneste og udråber et 
Nådeår fra Herren.

Avisen "Udfordringen" omtaler Jacob Bays musik som fængslen-
de, modig og livsbekræftende. Jacob fortæller selv: "Jeg håber, 
mine sange vil være til inspiration og blive brugt og sunget i kir-
kerne.” 
Udover sine egne sange spiller han både nye og gamle lovsange, 
som sætter gang i festen, taler tro og håb, og vækker genklang. 
Lovsange alle vil kunne synge med på.  
Jacob Bays musik er tilgængelig på Spotify, YouTube og iTunes og 
diverse streamingtjenester. 
Lovsangsfest tirsdag aften på Store Scene.

LOVSANGSFEST
- MED JACOB BAY

Late Night på Grønningen, hvor Sofus Möglich lægger bunden til 
endnu mere socialt samvær med sin suveræne bas. Men festen er 
ikke slut endnu: Der er Soul Night på Soul Camp… Sommerstævne 
’23 er i gang!
Og når ugen er gået trækker vi stikket ud fredag den 21. juli med 
morgenbøn, undervisning med Camilla Westen på Store Scene kl. 
10.00 og Familiefest med KIDZ – og alle os andre kl. 11.00. 
Sommerstævne ’23 – det bli’r ikke større i 2023!
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”Vi skal plante tusindvis af kirker, ledet af lægfolk”. Det er visionen 
for Myriad, hvor John McGinley er Executive Director. Myriad er en 
del af The Gregory Centre for Church Multiplication (CCX), der vil 
plante tusindvis af nye Church of England-menigheder de næste ti 
år. CCX samarbejder med andre kirkelige netværk og bevægelser 
for at ”gen-udbrede” evangeliet i Storbritannien.
John McGinley fortæller: ”Vi er her for helt almindelige mennesker 
og ledere, der forsøger at plante kirker. Vi ønsker at tilbyde ressource-
træning og støtte, samle læring fra forskellige netværk og fungere som 
katalysator og tankepartner for at inspirere til forandring i kirken.”
Du kan møde John McGinley til fire anledninger på Sommerstævne ’23:
Undervisning tirsdag og onsdag formiddag på Store Scene med ud-
gangspunkt i Lukas-evangeliet, kapitel 10, vers 1 – 11. John taler 
om teksten som et billede på kirken, der sendes af Jesus ind i vores 
samfund. 72 anonyme følgere fik magt og autoritet: Det får vi også 
i dag, men det kræver mod at gå ud!  
Aftenmøde onsdag aften på Store Scene, hvor vi skal høre om be-
hovet for Helligåndens kraft ud fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1. 
Mission uden åndens kraft bliver nemt pres og forpligtelse. Det er i 
Åndens kraft, vi oplever glæde og begejstring.
Seminar tirsdag eftermiddag på Store Scene med fokus på kirke-
plantning. Vi udforsker hvad, hvordan og hvorfor ud fra forskellige 
historier om, hvad Gud gør rundt om i verden.
Glæd dig til at møde John McGinley: Gift med Bridget, far til to voks-
ne døtre og så har han har sæsonkort til Leicester City FC (selv om 
han i al hemmelighed er livslang fan af Liverpool!). Bosat i Chiltern 
Hills nordvest for London, hvor du kan møde ham på lange vandre-
ture sammen med Monty, familiens springerspaniel.
Læs mere på https://ccx.org.uk/

Michael har siden 2019 været præst i Roskilde Baptistkirke sam-
men med Jakob Vagner. Privat er Michael gift med Lajla og de har 
sammen to børn på 9 og 11 år.
Med en uddannelsesmæssig baggrund fra Copenhagen Business 
School og opstart af en række af selskaber, lå det ellers ikke i kor-
tene, at Michael en dag skulle blive præst, men Gud ville det ander-
ledes. En stor kærlighed til Bibelen og en længsel efter at hjælpe 
mennesker med at forstå Bibelens dybder, afspejler sig i Michaels 
prædikener og undervisning.
I Roskilde er menigheden ”sendt…”.  Menigheden vil kendes på le-
vende tro, stærkt fællesskab og lokalt engagement. Gennem mo-
derne missionsarbejde rækker man langt ud over det lokale til un-
dertrykte folkeslag i Burundi og uledsagede flygtningebørn i Athen. 
Kom og lyt til en lokal præst med blik for den enkelte i det store 
perspektiv.
Michael Frost taler søndag aften på Store Scene.

I 2016 blev Andrew Brunson fængslet i Tyrkiet. På det tidspunkt 
havde han været missionær og boet med sin familie i Tyrkiet i 23 
år. Som kristen blev han fanget i et storpolitisk spil mellem USA og 
Tyrkiet.
Fængslingen førte til en troskrise for Andrew. I fængslet kunne han 
ikke mærke Guds nærvær: Han tvivlede, måtte have psykofarmaka 
og overvejede selvmord. Men Andrews grumme historie rummer 
også positive elementer. I fængslet vidnede han fortsat om sin tro 
og bad for syge trods tvivl og psykisk ustabilitet. Hele det første år 
af fængslingen var Andrew psykisk nedbrudt, men Gud genopbyg-
gede ham, og han blev et eksempel for andre. I dag er hans vidnes-
byrd sjælesørgerisk. Det bringer håb til mennesker, der kæmper 
med troen og livet. Andrew er teologisk velfunderet og har en ph.d. 
i Det Nye Testamente fra University of Aberdeen.
Under fængslingen formidlede Dansk Europamission bedeemner 
for Andrew og faciliterede, at danskere kunne skrive breve til det 
tyrkiske indenrigsministerium med appel om hans løsladelse. Man-
ge fulgte opfordringen.
Andrew Brunson taler mandag aften på Store Scene.

Ud fra Bibelen og gennem personlige vidnesbyrd og erfaringer 
sætter Nana Holm Green og Leo Hansen fokus på omvendelsens 
forskellige veje til Kristus. For nok er der kun én vej til Gud gennem 
Kristus, men omvendelsen til tro på Kristus foregår af forskellige 
veje. De beskriver vejene med bogstaverne U, Y og J. 
Torben Andersen vil være med til i sang og musik at følge temaet 
for aftenen gennem Baptistkirken og Evangelisk Frikirkes sang- og 
salmetradition. 
Nana Holm Green og Leo Hansen er henholdsvis nuværende og tidli-
gere præst i Birkebjergkirken, Evangelisk Frikirke Danmark i Næstved.
Aftenmøde tirsdag aften på Lille Scene.

JOHN MCGINLEY
PRÆST OG EXECUTIVE 
DIRECTOR FOR MYRIAD

MICHAEL FROST
PRÆST I ROSKILDE 
BAPTISTKIRKE

ANDREW BRUNSON
PRESBYTERIANSK 
PRÆST OG MISSIONÆR

NANA HOLM GREEN OG LEO HANSEN 
SENDT PÅ OMVENDELSENS 
FORSKELLIGE VEJE
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Gospelkoret Destiny Choir fra ICBC (International City Baptist Church) i København medvirker med 
medrivende gospel på Lille Scene onsdag aften. 
Her er fokus på integration og troshistorier fra migrantmenigheder. Mere end hver fjerde menig-
hed i Baptistkirken i Danmark fejrer gudstjeneste på et andet sprog end dansk.
Mange migrantmenigheder har burmesisk baggrund. Moses Peng, præst i Chin Baptist Church i 
Esbjerg, vil sammen med Torsten Wendel-Hansen, formand for Baptistkirkens Integrationsudvalg 
og Chin Chin fra Chin Bethel Church i Skjern (tidligere ansat i Folkekirkens Migrantsamarbejde og 
Religionsmøde) lede en aften med personlige troshistorier og erfaringer fra mødet med dansk 
kultur og kirkeliv krydret med glad gospelsang. 
Aftenmøde onsdag aften på Lille Scene.

TORSTEN WENDEL-HANSEN,  
MOSES PENG OG CHIN CHIN
GOSPELSANG OG TROSHISTORIER FRA 
MIGRANTMENIGHEDER

TALERE
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Ruth Cilwik taler på stævnets sidste aftenmøde. Hun er en iderig og 
kreativ kvinde, der brænder for, at kirken skal nå ud til mennesker. 
Ruth er en del af Evangelisk Frikirkes landsledelse. Hun har tidligere 
været præst i Humlebæk og Frederiksværk og arbejder nu med dia-
koni ud fra Karlslunde Strandkirke. Ruth er optaget af at formidle 
Guds kærlighed. Det er både det, der sender os, og det vi sendes 
med. ”Tro, håb og kærlighed! Men er kærligheden størst?” spørger 
hun i sin forkyndelse torsdag aften.  
Ruth Cilwik taler torsdag aften på Store Scene.

Når det gælder danskernes tro, så lever vi i en tid, der både er udfor-
drende og spændende. Der er ikke mange, der kommer i kirken, men 
der tales og skrives åbent om åndelige opdagelser. Hvad er det, der 
sker? Hvordan finder danskere tro i en kultur, hvor Gud er næsten 
ukendt? Og hvad er det for en tro, de finder?  Anne Mie Skak Johan-
son underviser i emnet og deler resultaterne af en undersøgelse af 
danskernes trosopdagelse. Vi får også et bud på, hvordan kirken kan 
understøtte det, Gud gør i vores land. 
Anne Mie Skak Johanson har gennem mange år arbejdet med for-
kyndelse, menighedsopbygning, spiritualitet og organisation. Hun er 
drevet af en grundlæggende tro på, at Gud er god og at evangeliet er 
gode nyheder. Anne Mie har virket som præst i 20 år, både som valg-
menighedspræst, sognepræst og frimenighedspræst. Hun har været 
landsleder for Dansk Oase, sidder i bestyrelsen for både Mission Afri-
ka og Evangelisk Alliance. Hun arbejder nu som Landssekretær for 
det fælleskirkelige Danske Kirkedage. 
Anne Mie Skak Johanson underviser på Store Scene torsdag.

Fredag formiddag underviser Camilla Westen som den sidste i ræk-
ken af dygtige undervisere. Camilla, der er cand. theol., er kendt for 
at være en dygtig bibelunderviser. Hun er opvokset i et ateistisk hjem 
i Norge. Men et møde med Gud gav hende en ny kurs i livet. 
”Jeg oplever et kald til at være præst med fokus på sund undervis-
ning, som tager udgangspunkt i og har Bibelen som centrum” ud-
taler Camilla. Dette kommer konkret til udtryk i en forkyndelse, der 
tegner Bibelens store linjer for dem, der lytter. 
Camilla er præst i Bethaniakirken, Evangelisk Frikirke i Aalborg. Hun 
har tidligere været præst både i Missionskirken og Baptistkirken i 
Rønne. 
Camilla Westen underviser fredag formiddag på Store Scene.

ANNE MIE SKAK 
JOHANSON
HVAD TROR DANSKERNE 
PÅ, NÅR GUD ER 
NÆSTEN UKENDT?

RUTH CILWIK 
TRO, HÅB OG KÆRLIG-
HED! ER KÆRLIGHEDEN 
STØRST?

CAMILLA WESTEN 
- AFSLUTTER  
UNDERVISNINGEN 
OM AT VÆRE SENDT
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SKATTEJAGT PÅ 
LINDENBORG
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Tirsdag fra kl. 13.00-16.30 er der skattejagt for hele familien. 
BørneBussen arrangerer en sjov aktivitet hvor familien sammen 
kan tage på ca. én times skattejagt rundt på Stævnepladsen. Der 
bliver 7 poster med opgaver, der skal løses, svar og ledetråde, 
der skal findes. Der bliver udfordringer for alle både store og 
små. 
Man møder op ved bussen og får udleveret skattekortet og 
startnummer. Herefter tager det cirka 1 time at gennemføre 
løbet. Når man er færdig, afleverer man skattekortet igen, så 
der kan udtrækkes en vinder.
Kl. 15.30 slutter skattejagten med en børne-lovsangs-fest ved 
BørneBussen. Her skal vi synge og danse til alle sangene fra 
KIDZ. Alle der har lyst, er velkomne.



SEMINARERSEMINARER
BYENS LYKKE  
– SENDT TIL BYEN
”Kirkernes opgave er ikke at være en lukket 
religiøs klub for de særligt indviede, men at 
være et fællesskab optaget af at være kirke 
for andre”. Men hvordan skal kirken lykkes 
med det? 
Spørgsmålene kommer fra Jesper Oehlen-
schläger, teolog, forfatter og udviklings-
direktør i Samfonden. Han stiller dem i 
bogen ”Byens lykke – når kirken søger sam-
fundets fælles bedste”. Bogen rejser andre 
spørgsmål fx, ”Hvad sker der, når kirken sø-
ger at bidrage til det fælles bedste for alle 
i samfundet?” – ”Og hvad sker der, når den 
ikke gør det?” – ”Hvordan undgår kirkelige 
fællesskaber at danne enten parallelsam-
fund eller lade sig opsluge eller assimilere 
af det omgivende samfund?”
Med udgangspunkt i bogen lægger Jesper 
Oehlenschläger op til samtale og debat 
om det at være kirke i det postmoderne 
samfund. Vi vil dele vores gode og dårlige 
erfaringer med hinanden – og inspirere 
hinanden til nye måder at være kirke for og 
med andre på.
Seminaret finder sted torsdag kl. 15.30 på  
Store Scene.

HVEM EJER KIRKEN?
Dette seminar er for dem, der er interes-
seret i at lade deres lokalområde blive en 
del af kirkens fællesskab. Gitte Johansen og 
Ruth Cilwik med flere vil krydre indlægget 
både med vellykkede og katastrofale ek-
sempler - inspireret af egne oplevelser!
Gitte Johansen er fra Vestermarkskirken i 
Grindsted. Her har hun gennem mange år 
været leder af kirkens Cafe Nymark, hvor 
hun som diakonimedarbejder har formå-
et at engagere mange mennesker fra lo-
kalområdet. For nogle af dem blev det en 
start til en trosvandring og en vej ind i fæl-
lesskabet.
Ruth Cilwik arbejder til dagligt som områ-
deleder for diakoni i Karlslunde Strandkirke 
og er formand for Frivilligcenter Fredens-
borg, som hun også har været initiativtager 
til. Hun har tidligere været præst i blandt 
andet Frikirken Salem, Frederiksværk. Hun 
er en del af Evangelisk Frikirke Danmarks 
landsledelse. 
Seminaret finder sted onsdag kl. 15.30 på 
Store Scene.

TROEN I HVERDAGEN
Mød Mette og Jakob Martens på Sommer-
stævne ’23, når de sammen holder semi-
naret ”Troen i hverdagen”, hvor de stiller 
spørgsmålet: Skal troen deles ud eller le-
ves ud? 
Mette er pædagog og læser psykologi. Ja-
kob er udannet bager og konditor, men 
arbejder som børne- og teenageleder på 
fuld tid i Bethelkirken i Aalborg. Sammen 
har de 3 drenge med mod på livet. 
Danske børnefamilier er udsat for et pres 
i hverdagen: Alle har en mening om børn 
og forældre, der er mere eller mindre 
komplicerede relationer til de offentlige 
systemer, børnene bliver tidligere og tid-
ligere introduceret til internet og sociale 
medier, man skal holde sig ajour med ny 
viden om børn og samfundets normer i 
forhold til børn og børneopdragelse er 
under forandring.
Alle dine valg – eller mangel på samme – 
har betydning for dit barns fremtid. For 
kristne forældre kompliceres opgaven 
yderligere af, at vi ønsker at give troen vi-
dere til vores børn.
Seminaret handler om at dele viden, udru-
ste, inspirere, opmuntre og støtte hinan-
den som kristne forældre. 
Mette og Jakob vil prøve at give enkle bud 
på, hvordan man som familie kan lykkes 
med at leve troen ud.
Seminaret finder sted mandag kl. 15.30 i 
et klasselokale.
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GRØN KIRKE – SENDT 
FOR AT PASSE PÅ GUDS 
GRØNNE JORD
Tirsdag eftermiddag kan du blive klogere 
på, hvad kirke og klima har med hinanden 
at gøre.
Sofie Larsen Kure, som til daglig er pro-
jektkoordinator for Grøn Kirke, holder 
seminar med fokus på skaberværket og 
bære dygtighed. Gud satte os i verden 
som forvaltere af skaberværket. Den rolle 
har vi ikke været særlig gode til at vareta-
ge. Grøn Kirke er et netværk under Dan-
ske Kirkers Råd. Et samlingspunkt for over 
340 grønne kirker og organisationer. De er 
med til at sætte omsorg for skaberværket 
på dagsordenen, både lokalt og på lands-
plan. Grøn Kirke handler om alt fra biodi-
versitet og bæredygtighed til ”grøn teologi” 
og åndelighed. Hvordan ser det ud i vores 
hverdag som kirker? Hvad har klima med 
kristendom og teologi at gøre? Og hvordan 
kan vi som kirker være med til at tale håbet 
op i en tid præget af klimaangst og frygt for 
fremtiden?
Sofie fortæller om de teologiske overvejel-
ser, der ligger til grund for arbejdet i Grøn 
Kirke. Hun kommer også med konkrete 
eksempler på, hvordan vi som kirker kan 
være med til at passe på Guds grønne jord.
Seminaret finder sted tirsdag kl. 15.30 på 
Lille Scene.

PILGRIMSVANDRING
De første kristne blev kaldt ”dem, der følger Vejen”. Jesus kaldte jo sig selv for Vejen. 
Guds folk er konstant på vandring – i bevægelse. Det har vi genopdaget – og måske 
er det derfor, at pilgrimsvandringer igen er blevet populære. Nogle går langt – mod 
nord eller syd. Andre går korte ture. Det vigtigste er ikke, hvor eller hvor langt, men 
formålet med at gå. Vi er hverken turister eller flygtninge. Vi ønsker at vandre med 
Gud. I workshoppen vil vi, den første halve time, tale sammen om, hvad det inde-
bærer at vandre med Gud. Derefter vil vi gå en kort tur med stop, hvor vi læser fra 
Bibelen, beder og synger undervejs. Vil du med?
Der er pilgrimsvandring med Lone Møller-Hansen torsdag kl. 15.30 fra campingplad-
sen.

DET SOM LIVET ER
Børge Andersen, 1925-2010, var aalbor-
gensisk baptist og digter. Børge skrev 
digte, salmer og spejdersange med et 
poetisk og tidløst billedsprog. Hans tek-
ster læses og synges med samme glæde 
og engagement i dag som den gang, de 
blev skrevet. 

Ved foredraget fortæller Børge Andersens 
datter, præst og redaktør Hanne Kiel om 
sin fars liv og engagement. Vi skal selvføl-
gelig også synge hans sange og salmer.
Foredraget finder sted mandag aften kl. 
19.30 på Lille Scene.

FORFULGTE KRISTNE – 
SENDT TIL VERDEN
Open Doors har i mere end 65 år arbejdet 
blandt verdens forfulgte kristne. Gennem 
bøn, nødhjælp og åndelig vejledning støt-
ter organisationen kristne, så de fortsat 
kan være sendt af Gud til deres lokalom-
råder. 
Forfulgte kristnes historier er ikke bare fan-
tastiske vidnesbyrd – de er en inspirations-
kilde for os som kristne i vesten. De viser, 
hvordan vi kan være sendt til vores nærme-
ste på trods af ekstremt pres. 
Astrid Melkær Andersen er kommunikati-
onsmedarbejder i Open Doors og medlem 
af Bethelkirken i Aalborg. Hun har besøgt 
forfulgte kristne og arbejder hver dag med 
at formidle deres historier. 
Kom og lyt til forfulgte kristnes historier og 
få et indblik i, hvordan forfølgelse af kristne 
ser ud i 2023.
Seminaret finder sted onsdag kl. 15.30 på 
Lille Scene.

ELSKER DU MIG? - DE 5 
KÆRLIGHEDSSPROG 
Dette er seminaret, hvor du bliver meget 
klogere på de 5 kærlighedssprog, som gi-
ver dig viden om, hvordan du bedst formid-
ler din kærlighed til dit barn og din partner. 
Du lærer også, hvad du selv har brug for, 
for at du kan føle dig elsket. En forståelse 
af de 5 kærlighedssprog er en stor hjælp 
i dagligdagen til at skabe balance på den 
følelsesmæssige konto i dit barns, din part-
ners og dit liv. 
Oplægget holdes af Ina Skov Christesen, le-
der af Familieplejen i Esbjerg Kommune og 
Mette Sloth, Børne- og familiemedarbejder 
i Vestermarkskirken Grindsted. 
Seminaret finder sted torsdag kl. 15.30 på 
Lille Scene.
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SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Morgen

7.30-8.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

8.30-9.00 Morgenbøn 
Hanne Kiel og Bente Højris

Morgenbøn 
Hanne Kiel og Bente Højris

Morgenbøn 
Hanne Kiel og Bente Højris

Morgenbøn 
Hanne Kiel og Bente Højris

Morgenbøn 
Hanne Kiel og Bente Højris

Formiddag

10.00-11.30 Baptistkirken i Danmark 
Landskonference

Undervisning med 
John McGinley

Undervisning med 
John McGinley

Undervisning med
Anne Mie Skak 10.00 - 11.00 - Undervisning 

med Camilla Westen
Undervisning med Ruben Hoel   10.00 - 11.30 

DBSU møde (Lok. 2)

11.00-12.00 Åbningsfest Familiefest med Kidz 
og afslutning

12.30-13.15 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Hjemrejse

Tidlig eftermiddag

13.30-15.00 Baptistkirken i Danmark 
Landskonference

13.00 - 16.30 SKATTEJAGT! 
Familiedag med Børnebussen

Danske Baptister for  
Sundhed og Udvikling  

Generalforsamling

“Jorden Rundt på 80 minutter” 
International Mission i BID og 
Evangelisk Frikirke Danmark

13.00 - 15.30 Danske Baptis-
ters Kvindenetværk Årsmøde

Kasserermøde

14.30-15.30 Sociale aktiviteter Sponsorløb Sociale aktiviteter

Sen eftermiddag

15.30-17.00 Koncert med Arina Mai Baptistkirken i Danmark 
Landskonference

“Menighedsplantning” 
med John McGinley

”Hvem ejer kirken?” 
Ruth Cilwik og Gitte Johansen

“Byens Lykke - Sendt til byen” 
med Jesper Oehlenschläger

”Ud at se med EFD” med John 
Nielsen, Ruth Cilwik m.fl.

“Grøn Kirke” 
 med Sofie Larsen Kure

“Forfulgte kristne - sendt til 
verden” med Astrid Melkær 

Andersen

“Elsker du mig? - De 5 
kærlighedssprog” med Mette 
Sloth og Ina Skov Christesen

“Troen i hverdagen” 
v/ Mette og Jakob Martens

Pilgrimsvandring  
med Lone Møller-Hansen

17.30-18.15 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

Aften              Mulighed for dåb kl. 18.45

19.30-21.30 Aftenmøde med 
Michael Frost

Aftenmøde med 
Andrew Brunson 

Lovsangsfest med 
Jacob Bay

Aftenmøde med 
John McGinley

Aftenmøde med 
Ruth Cilwik Andersen

”Det som livet er” 
med Hanne Kiel

”Omvendelsens veje” 
med Nana Holm Green  

og Leo Hansen

”Gospelsang og troshistorier 
fra migrantmenigheder” 
med Torsten W. Hansen 
Moses Peng og Chin Chin

Sen aften

21.45 Late Night
Musik: Sofus Möglich

Late Night 
Musik: Old Men in Black

Late Night 
Musik: Bo Nielsen

Late Night. Musik: Destiny 
Choir (gospelkor)

Late Night 
Musik: Two Blue - (blues)

22:15 Soul Night Soul Night Soul Night Soul Night Soul Night

SOMMERSTÆVNE 2023 PROGRAMOVERSIGT
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hjælp til forfulgte – evangeliet til alle
siden 1964

Millioner af muslimer har brug for at høre om Jesus – i lande, 
hvor kristne risikerer diskrimination, chikanere og forfølgelse.

Dansk 
EuropamissionEuropamission

16
Bøger til både hoved og hjerte
       Vi har de nyeste og mest aktuelle bøger med om tro & eksistens
       – både nogle, vi selv har udgivet, og fra en række andre forlag.
       Bogsalget er i den store hal, og vi holder åbent før og efter møderne.     
              Venlig hilsen 
              Forlaget Boedal               www.boedal.dk

Ny andagtsbog
af Tomas Sjödin:
 

Jeg har slået
mit telt op
i håbets land
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Thomas Ø. Aallmann

C. S. Lewis
er den første dansk-skrevne biografi om en 
af vores tids største kristne tros-forsvarere.

Bogen giver en eminent indføring i  Lewis’ 
liv, tro og tænkning og er et enestående 
supplement til ProRex’ serie af nye danske 
oversættelser af Lewis’ værker:

Fælles kristendom · Djævelske breve · En sorgens 
dagbog · Lidelsens problem · Om kærlighed · Her-
lighedens tyngde · Breve til Malcolm · Den store 
skilsmisse · Overrasket af glæde.

www.prorex.dk     info@prorex.dk

S V E R I G E

D A N M A R K

G E R M A N Y
P O L A N D

N O R G E

Kristiansand

SU-bestyrelsen har godkendt vores  
studier som SU-berettigede*.

* pt. er bacheloruddannelserne  
i psykologi, praktisk teologi og musik  
og sundhed på SU’s Fast Track-liste.

Studér teologi i Norge  
og Kristiansand

HVA MED Å STUDERE
I KRISTIANSAND?
TEOLOGI, PRAKTISK  
TEOLOGI,  LEDELSE OG 
MENIGHETS UTVIKLING 
Har fokus på kristen tro og 
 praksis, og hvordan denne kan 
 videreformidles i dagens samfunn.
Yrkesmuligheter Pastor, prest, 
menighetsarbeider.

MUSIKKTEKNOLOGI 
Har fokus på å utvikle ferdigheter 
innen musikkutøving, musikk
teknologi og musikkproduksjon. 
Yrkesmuligheter Studiotekniker, 
låtskriver, produsent.

MUSIKK OG HELSE  
Har fokus på musikk i  
sam handling og kommunikasjon 
med andre mennesker. 
Yrkesmuligheter Arbeid  
innen kultursektor og  
interesse organisasjoner.
 
PSYKOLOGI
Har fokus på forebygging og  
inkludering, og å forstå og anvende 
psykologi for å bedre menneskers 
liv, helse og  felles skap. 
Yrkesmuligheter Arbeid  
innen helsesektor, kultursektor  
og skolesektor.

INTERKULTURELLE STUDIE 
Har fokus på den globale verden 
og det flerkulturelle samfunn. 
Yrkesmuligheter Arbeid innen 
 integreringsarbeid, organisasjonsliv, 
misjon og bistand.

Søk online på våre nettsider www.ansgarhoyskole.no
Fredrik Fransons vei 4 | 4635 Kristiansand | T 38 10 65 00 | post@ansgarskolen.no

I KORTE TREKK 
Årsstudium, bachelor og master
 · 350 studenter
 · 25 ansatte
 · Eget studenthjem
 · Moderne campus
 · Gode bussforbindelser
 · Åpent for alle søkere 
 

HVORFOR VELGE   
ANSGAR HØYSKOLE SOM  
DITT  STUDIESTED? 
Vi kombinerer høy faglig  
standard og nærhet mellom 
student og lærer.

HVA MED Å STUDERE
I KRISTIANSAND?
TEOLOGI, PRAKTISK  
TEOLOGI,  LEDELSE OG 
MENIGHETS UTVIKLING 
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 praksis, og hvordan denne kan 
 videreformidles i dagens samfunn.
Yrkesmuligheter Pastor, prest, 
menighetsarbeider.
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teknologi og musikkproduksjon. 
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I KORTE TREKK 
Årsstudium, bachelor og master
 · 350 studenter
 · 25 ansatte
 · Eget studenthjem
 · Moderne campus
 · Gode bussforbindelser
 · Åpent for alle søkere 
 

HVORFOR VELGE   
ANSGAR HØYSKOLE SOM  
DITT  STUDIESTED? 
Vi kombinerer høy faglig  
standard og nærhet mellom 
student og lærer.

Hvis du vil studere i Norge, gå på en 
skole med høj faglig kompetence og 
stort engagement for eleverne – så 
søg ind på Ansgar høyskole.
SØG NU!                    ansgarhogskole.no 
 

"Det er fedt at  
opleve en kultur, 
der på mange  
måder ligner den 
danske, men  
alligevel er  
anderledes," 

Lars Peter Burgdorf Skov, 
dansk teologistuderende 
på Ansgar høyskole



JORDEN RUNDT PÅ 80 MINUTTER
INTERNATIONAL MISSION MED 
BAPTISTKIRKEN I DANMARK OG 
EVANGELISK FRIKIRKE DANMARK
Der er tradition for, at man på Sommerstævnet kan høre om 
såvel Baptistkirkens som Evangelisk Frikirkes internationale 
arbejde. Den tradition har vi givet en kærlig rusketur og til-
rettelagt i en helt ny form. Unge, voksne og ældre – kom ned 
i hallen torsdag eftermiddag! Her kan du bevæge dig rundt 
imellem missionsfelterne og lade dig opmuntre af, hvad Gud 
lykkes med ude i verden igennem vores kirkesamfund. Få 
en snak med nogle af de inspirerende ildsjæle, der allerede 
brænder for mission. Hør, hvad du kan blive involveret i, og 
hvorfor det er dybt meningsfuldt, velsignet og personligt ud-
viklende.
Du kommer jorden rundt i hele hallen torsdag eftermiddag 
kl. 13.30.

ANDRE
GODE
TILBUD

FIND LØBESKOENE FREM!
Onsdag kl. 14.30 – 15.30 afholdes sponsorløb på Sommer-
stævne ’23.
Allerede fra kl. 14.15 kan du hente dit løbsnummer.
Alle kan være med. Barn, ung og gammel. Meld dig til i 
Stævne informationen eller mød op og få et startnummer.
Start sættes i gang 14.30 foran bakken ved begyndelsen af 
campingpladsen.
Der løbes en time og dine sponsorer kan sponsorere et be-
løb per omgang eller et fast beløb.
Sponsorsedler kan hentes i Stævneinformationen eller 
downloades fra hjemmesiden (under Medier / Logoer og 
skabeloner). Sponsorsedlen afleveres ved startbordet.
Det indløbne beløb går til wildcard-ordningen. Den hjælper 
mennesker, som ikke selv har råd, til at være med på Som-
merstævnet.18



BAPTISTKIRKENS 
LANDSKONFERENCE 
- finder sted mandag kl. 10.00 – 17.00 på Store Scene.
Landskonferencen indledes med nadver- og mindegudstje-
neste. Enhver er velkommen til at deltage i hele mødet og 
drøftelserne, men kun delegerede har stemmeret, når dags-
ordenens punkter behandles. 
På dagsordenen er bl.a. godkendelse af årsregnskab, valg til 
ledelse og valg af ny formand, da nuværende formand Per 
Beck ikke kan genvælges.
Baptistkirken har i en periode arbejdet med begrebet bapti-
stisk identitet. Dette arbejde er nu konkretiseret i et forslag  
til vedtagelse om otte teser, som fremover vil indgå i fælles-
erklæringen (BaptistKirkens arbejdsgrundlag).

DANSKE BAPTISTER 
FOR SUNDHED OG UDVIKLING
Velkommen til DBSU’s årlige generalforsamling, onsdag kl. 
13.30-15.00 i et klasselokale. Alle kan deltage, også ikke-med-
lemmer. Kom og mød bestyrelsen og hør om vores stude-
rende og vores arbejde i Burundi.

DANSKE BAPTISTERS 
KVINDENETVÆRK
Danske Baptisters Kvindenetværk holder forretningsmøde 
med valg, regnskab og beslutninger for fremtiden, tirsdag kl. 
13.00 på Lille Scene (Foredragssalen).

KASSERERMØDE
Menighedskasserere i Baptistkirken mødes til sidste nyt og 
erfaringsudveksling, tirsdag kl. 13.30-15.00 i et klasselokale. 
Kasserere fra Evangelisk Frikirke Danmark er også meget vel-
komne!

UD AT SE MED EFD
Evangelisk Frikirke Danmark inviterer dig med på en ”rejse” 
hvor vi vil forsøge at finde svar på det spørgsmål, Gud stillede 
de gammeltestamentlige profeter: ”Hvad ser du?” 
På rejsen bevæger vi os gennem et drømmelandskab med ud-
sigt til fremtiden. Men vi gør også holdt ved nutidens stationer 
og lader os bevæge af det, der sker i tiden. 
Vi tilbyder naturligvis ”orange billetter”, som du kan få på ”per-
ronen”. 
John Nielsen agerer lokomotivfører, og Ruth Cilwik er kon-
duktøren, der fløjter til afgang og som servicerer passagerne 
undervejs. 
Der er afgang fra Lille Scene mandag kl. 15.30.

MORGENBØN 
Hver dag kl. 8.30 – 9.00 er der morgenbøn i Bakkehuset. 
Her begynder vi dagen sammen med fokus på Gud og hans 
nærvær – i bøn, stilhed, bibelrefleksion og sang. Bente Høj-
ris, præst i Brovst Baptistkirke, og Hanne Kiel, baptistpræst 
og nu redaktør af baptist.dk, vil stå for morgenbønnen. Vær 
med til at bede for sommerstævnets dage, og om at guds-
folket vil lade sig ramme af det, når Gud igen sender os til 
sin verden.

Menu
SØNDAG

Lasagne med salat

✶

MANDAG
Mørbradgryde med grov mos og salat

✶

TIRSDAG
Tortilla wraps med kødfyld

✶

ONSDAG
Linsegryde med rød karry og søde kartofler

 + græsk yoghurt og brød

✶

TORSDAG
Butterchicken med løse ris
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OLD MEN IN BLACK
Mandag aften inviterer Late Night på en rejse gennem Leo-
nard Cohens poesi og sange. Det handler om Gud, kvinder 
og alt andet, men mest om Gud og kvinder.  
Old Men in Black optræder med Leonard Cohens sange og 
fortæller mellem numrene historier fra hans liv og om san-
genes tilblivelse og indhold.
Late Night med Old Men in Black mandag aften kl. 21.45 på 
Grønningen.

GRØNNINGEN ER 
SOMMERSTÆVNETS 
MØDESTED!

20

Caféområdet på Grønningen er samlingsstedet hvor alle 
mødes, får stillet sulten, nyder en kop kaffe eller spiser en 
is. Her er åbent fra kl. 12.00 og resten af dagen, og maden 
kan nydes ved bordene både på pladsen og i cafételtet.  
Al overskud fra madboderne på Grønningen går til vitale 
projekter i ind- og udland.

Frokosttilbud
Fra kl. 12.00 til 13.30 kan du vælge mellem forskellige tilbud 
som thaisupper med og uden kød - og frikadeller med kar-
toffelsalat. 

Pølsevognen og ishuset
Her kan du fra frokosttid og resten af dagen blive budt på 
pølser, kyllingewraps, pandekager, slush-ice, Ryå iskugler, 
sodavand og naturligvis kaffe. De lukker først, når de sidste 
trækker hjem efter.

Brætspil og hygge 
Når frokosten slutter, fortsætter hyggen i cafételtet med 
brætspil og samtalecafé indtil kaffetid.
Fra kl. 17.30 til 18.30 vil der igen være åbent i thaisuppe-
køkkenet.
Og så er det også på Grønningen, du finder hoppeborgen 
Raffe og Børnebussen. Her er der hver eftermiddag sjove ak-
tiviteter som fx ansigtsmaling, badebassin, bål og lignende.

Late Night-arrangementerne
Hver aften kl. 21.45 er der Late Night på Grønningen. Oplev 
god livemusik imens der spilles et brætspil i skæret fra de 
kulørte lamper og solnedgangen over fjorden.

Late Night programmet ser således ud:
Søndag: Sofus Möglich - sang, jazz og bas
Mandag: Old Men in Black - Leonard Cohen sange
Tirsdag: Bo Nielsen - klaver og guitar
Onsdag: Destiny Choir – gospelkor
Torsdag: Two Blue - blues

Vi ses på stævnets caféområde!



 

8 - 12% fedtindhold

Gevninge

MAD MED MENING! 

Støt madboderne på Grønnin-
gen. Hele overskuddet går til 

projekter i ind- og udland. 21Gevninge Pizza & Grill 
46 40 28 76



CAMP KIDZ - FOR BØRN FRA 0 ÅR TIL OG MED 3. KLASSE
Camp KIDZ er masser af børn, der lytter, synger, leger og griner – ja, som har det sjovt sammen 
med nye og gamle venner. Ligesom resten af Sommerstævnet har vi fokus på temaet ”Sendt…”  

0 ÅR 
- 3. KL.
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Om formiddagen foregår programmet i aldersinddelte grupper:

MikroKIDZ er for dig, der er under tre år og ikke er begyndt 
i børnehave endnu. Du skal have en voksen med
• Der er hygge, sang og historie
• Der er leg og kreativitet
• Der er mulighed for at pusle og tilberede en sutteflaske
• Det foregår mandag til fredag kl. 10.00 - 11.00
MiniKIDZ er for dig, der er fyldt tre år eller går i børnehave
• Der vil være undervisning, sjov og kreativitet
• Der vil være fri leg og forfriskning
• Det foregår mandag til fredag kl. 10.00 - 11.30
•  Der er fælles opstart med SkoleKIDZ, hvor vi alle sammen fyrer 

den af til noget fedt lovsang   
SkoleKIDZ er for dig, der har gået i førskole, 0., 1., 2., eller 3. 
klasse i skoleåret 2022/23. Du skal tilmelde dig det klassetrin, 
som du afslutter juni 2023
• Der er fælles lovsang og undervisning for hele gruppen
•  Derefter går vi ud i små grupper, hvor der hygges og snakkes om 

undervisningen.  
• Du vil få en forfriskning, og derefter vil der være aktiviteter
• Det foregår mandag til fredag kl. 10.00 - 12.15

Hvis du er SkoleKIDZ, skal du tilmelde dig en af nedenstående 
aktivitetsgrupper.
Kun et begrænset antal børn kan deltage i de forskellige aktiviteter. 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet:

A.  Sjov i vand - Elsker du at pjaske rundt i vandet og udforske de for-
skellige muligheder i og på vand, så er denne aktivitet lige noget 
for dig. Ugen vil byde på forskellige aktiviteter, der alle involverer 
vand. 

B.  Dans – kan du bare ikke sidde stille når du hører god musik. Kom 
og lær en dans eller to. Måske laver I jeres egen lille dans?

C.  Fodbold - Er der en lille Messi gemt i dig, eller elsker du bare at 
løbe rundt på en fodboldbane sammen med dine venner? Fod-
bold er for alle, der nyder at bruge en masse energi med en bold. 

D.  Lego - Kun fantasien sætter grænser. Vi har skaffet en masse Lego, 
så kom og vær med til at skabe fantastiske Lego-kreationer. 

E.  Krea for alle - Til dig med en kreativ sjæl. Ugen kommer til at 
byde på en masse forskellige kreative aktiviteter. Så kom og vær 
kreativ sammen med andre.                                                                                                          

F.  Tegne – blyanten er spidset og papiret fundet frem. Kom og tegn 
sammen med alle de andre som bare rigtig godt kan lide at tegne. 

Om eftermiddagen er Hoppegiraffen ”Raffe” 
og vandrutschebanen til rådighed, når vejr 
og vind tillader det. 
Om aftenen mødes alle KIDZ-deltagerne – 
bortset fra dem, der må i seng for at være 
friske til næste dag – til et hyggeligt, sjovt og 
herligt aftenprogram. Vi har bl.a. et festligt 
indslag, løb, filmaften og meget mere.  

Vi glæder os til at være sammen med dig.



BEAT ER SOMMERSTÆVNETS SPOR FOR BØRN I 4. TIL 6. KLASSE
Formiddage, eftermiddage og aftenprogram på BEAT! En masse søde ledere står parate til at afvikle et spændende program med lege, 
boldspil, lovsang, undervisning og workshops. Vi har vores egen café med slikbiks og slushice. 
Du skal med på BEAT i år! 
Vi kommer til at have det megasjovt og hyggeligt sammen med hinanden. Vi kommer til at have et fedt program med spas og løjer, hvor 
Gud er i centrum. Og vi glæder os til at høre, hvad du har at sige. 
Hvis du går i 4. til 6. klasse, så er BEAT det eneste rigtige for dig. Og hvis du har afsluttet 7. kl. og har venner på BEAT, tilmelder du dig bare 
til BEAT.
Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.

4. - 6.
KL.
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URBAN CAMP FOR DIG DER GÅR I 7. KLASSE – 17 ÅR! 
Urban Camp er teenagesporet på Sommerstævnet 2023. Det er en lejr, med alt hvad 
der hører til. Vi har vores egen camp, hvor vi overnatter i telte. Campens midtpunkt 
bliver vores store telt, hvor vi skal have spændende undervisning, lovsang, underhold-
ning og en masse andre aktiviteter. I dette telt vil vores café også være placeret – her 
vil der være et hyggeligt miljø og selvfølgelig en biks, der sælger alt det lækre, du har 
brug for på en lejr.
På Urban Camp samles vi om formiddagene til spændende, nærværende og inspir-
erende undervisning og god lovsang. Vores skønne ledere vil være med til at skabe den 
perfekte lejr med gode snakke, dejlige aktiviteter, relevant undervisning og ikke mindst 
lejrstemning ad libitum.
Programmet vil være særligt målrettet dig i udskolingen og/eller på en ungdomsuddan-
nelse. På Urban må man være til og med 17 år, men skulle man være ældre og stadig 
gerne vil med, så snakker vi om det.
Tilmeld dig til Urban Camp og få den vildeste teenagelejr i uge 29!

7. KL. - 
17 ÅR
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18+
ÅR

SOUL ER DE UNGES CAMPINGOMRÅDE 
SOUL er et område med plads til hygge og afslapning, hvor vi ønsker 
at møde hinanden i øjenhøjde og skabe den bedste sommeruge for 
hinanden. 
Du skal tilmelde dig SOUL camp, hvis du har rundet de 18 år, og ger-
ne vil bo sammen med andre unge. 
Vi har et stort SOUL-telt med egen café, aktiviteter, oplæg og meget 
andet godt! 

Praktisk info 
Igen i år har du mulighed for at tilkøbe SOUL-aftensmad. Der kom-
mer til at være et fælleskøleskab til rådighed, hvor det er muligt at 
opbevare madvarer hele ugen. 
Er det første gang du skal afsted, og har brug for mere informati-
on eller har du været afsted mange gange, men brænder inde med 
spørgsmål - så tøv ikke med at kontakte os fra SOUL-staben. 
På Soul er du meget velkommen – og vi glæder os til at se dig!

Hilsen SOUL-staben 

Christoffer Bækgaard / 21 18 14 78
Hanna Daugaard / 30 26 77 49
Nicolas Fromsejer / 20 13 38 01
Julie Bay / 42 40 78 10 25



PRAKTISK INFO BEAT CAMP
Deltagere på BEAT har afsluttet 4., 5, eller 6. klasse. Hvis du har af-
sluttet 7. og har venner på BEAT, som du gerne vil følges med, er det 
helt i orden at tilmelde sig BEAT. Deltagerne bor hos forældrene og 
registreres ved ankomst i BEAT-teltet.

URBAN CAMP
Deltagere på URBAN camp har afsluttet 7. klasse og er op til 17 år. 
Alle deltagere sover i telt på URBAN camp området – eller hos foræl-
dre. Piger og drenge på URBAN sover hver for sig. Husk telt. Campen 
er uden mad, men du kan tilkøbe morgenmad og aftensmad, når 
du tilmelder dig. Frokost kan købes på Grønningen under stævnet. 
Registrering foregår ved ankomst på URBAN camp.

SOUL CAMP
Er du 18+ og har du lyst til at bo sammen med andre unge, skal du 
tilmelde dig SOUL.  Der er et køleskab i SOUL teltet, så du har mulig-
hed for at have mad opbevaret. Morgen- og aftensmad kan tilkøbes 
ved tilmelding. Deltagere på SOUL camp registreres ved ankomst i 
SOUL-teltet. 

STUDIERABAT
Der er studierefusion til unge, der er studerende foråret 2023 på 
kr. 250,00 ved deltagelse hele ugen og mod forevisning af studie-
kort. Refusionen udbetales kun på stævnet i Stævneinformationen 
i hal-bygningen.

SPISNING
Ved tilmelding vælger du hvilke måltider, du vil spise i spisesalen/
tage med op på campingområdet, og den bekræftelse, du herefter 
modtager på e-mail, er din adgangsbillet til madudleveringen. Husk 
derfor at lave et print af den, eller gem den på din telefon.
Morgenmadsbuffeten serveres i spisesalen. Af praktiske årsager skal 
morgenmadsbuffeten indtages i spisesalen. Det er ikke muligt at tage 
den med på campingpladsen eller på værelset. 
Har du ikke bestilt morgenmad, er der mulighed for at bestille mor-
genbrød i Stævneinformationen. Morgenbrød skal bestilles inden kl. 
14.30, og afhentes i køkkenet næste morgen. Betaling ved afhentning.
Der er mulighed for at købe frokost i boderne på Grønningen. Så er du 
med til at støtte missionsarbejde.
Der er mulighed for at bestille vegetarkost til aftensmåltiderne. Dette 
skal noteres i forbindelse med tilmeldingen. Du er også velkommen til 
at notere allergier og vi vil, så vidt det er muligt, tage hensyn til disse. 
Det er ikke muligt at afbestille mad i løbet af ugen.

VÆRELSER PÅ EFTERSKOLEN LINDENBORG
Værelserne vil fortrinsvis blive tildelt deltagere, der tilmelder sig hele 
ugen, og gangbesværede. Der er dobbeltværelser og 3-mandsværel-
ser med en køjeseng, med adgang til bad og toilet. Skriv venligst i 
bemærkninger, hvis du er gangbesværet. Dyner, puder, sengelinned 
og håndklæder medbringes. Værelserne er til daglig elevværelser og 
bærer præg af dette. 
Ved bestilling af værelse, kan ønske til værelseskammerat angives i 
bemærkningsfeltet. 

PRAKTISKE OPGAVER
Igen i år er alle stævnedeltagere fritaget for praktiske opgaver. Du 
har stadig mulighed for at få en praktisk opgave på stævnet. Hvis 
du ønsker en sådan opgave i løbet af ugen, skal du vælge dette ved 
tilmelding. Du vil herefter få en rabat på 150 kr. Hvis du vælger at få 
en praktisk opgave, vil opgaven fremgå af listen udenfor informatio-
nen i stævnehallen. Husk at få noteret din opgave og husk at møde 
op til den.                      26

TID OG STED
16. - 21. juli 2023 på Efterskolen Lindenborg, 
Borrevejlevej 26, Lejre, 4000 Roskilde.

INFORMATION
Pia Rosendal Daugaard, stævnekoordinator
Tlf. 61 68 10 75
Mail: pia.rosda@gmail.com

INFORMATION OM TILMELDING
Elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.sommerstaevnet.dk fra 
den 26. marts kl. 16.00.
Hvis du har spørgsmål til den elektroniske tilmelding, kan du kontak-
te Pia R. Daugaard, tlf. 61 68 10 75.
Du modtager bekræftelse pr. e-mail umiddelbart efter din tilmelding.
Du kan tilmelde dig en hel uge eller enkelte dage.
Har du ikke adgang til internettet, kan du sende din tilmelding på 
blanketten, der er udsendt til menighederne. 
Hvis der er behov for særlige hensyn eller oplysninger staben skal 
være opmærksom på, skal disse meddeles enten i forbindelse med 
tilmelding eller til Stævnekoordinatoren, inden ankomst på stævnet.

ANKOMST
Fra lørdag den 15. juli 2023 kl. 18.00.
Det er ikke muligt at få adgang til stævnepladsen inden indtjeknin-
gen åbner, og det er ikke muligt at købe mad på pladsen lørdag.
Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at ankomme tidligere. 
Dette skal altid aftales på forhånd med Stævnekoordinatoren. Ind-
til indtjekningen åbner, arbejder mange frivillige på at gøre pladsen 
klar. Det er vigtigt, at der er plads til at komme rundt med grej, så alt 
er klar til stævnestart.
Ved ankomst er der tjek-in for campister på campingpladsen. Øv-
rige deltagere skal henvende sig i informationen i hal-bygningen. 
Soul-deltagere tjekker ind i Soul-teltet. Ved ankomst udleveres arm-
bånd samt program og informationer for ugen.

SPØRGSMÅL VEDR. CAMPING OG ANKOMST
Alle henvendelser inden stævnestart skal rettes til Stævnekoordina-
tor Pia R. Daugaard, tlf. 61 68 10 75 eller pia.rosda@gmail.com

BETALING
Ved elektronisk tilmelding betales direkte på nettet (netkøb).
Ved skriftlig tilmelding får du tilsendt en opkrævning.
Sommerstævnets bankkonto er:
Nordea Bank
Reg.nr. 2300
Kontonr. 4379 934 337.

RABAT
Der gives rabat pr. deltager ved tilmelding inden 1. juni kl.12.00. Efter 
1. juni stiger prisen. Se mere under stævneafgift.

KIDZ CAMP
SkoleKIDZ: Oplys det afsluttede klassetrin på tilmeldingen. Børnene 
bor hos forældrene og registreres ved ankomst hos KIDZ-lederne i et 
klasseværelse. Gå efter skiltene.



Wild Card

MENIGHEDSTELTE
Ønsker I som menighed at medbringe en pavillon, et telt eller lignen-
de for at have et samlingssted i løbet af stævnet, skal I sende en mail 
til Pia R. Daugaard på pia.rosda@gmail.com
Pladsen til menighedsteltet afregnes særskilt og koster 600,- kr. (in-
klusive el) for en plads på 5 x 10 meter.
Hvis jeres telt ikke kan være inden for den tildelte plads, skal der be-
stilles to pladser. Det er af brandhensyn ikke tilladt at afvige fra reg-
len om, at der skal være 3 meter mellem teltene på campingpladsen. 

HUNDE
Det er selvfølgelig muligt at medbringe sin hund på Sommerstævnet. 
Det er dog et krav at hunde altid føres i snor, og at luftning sker i 
snor i områderne uden om stævnepladsen. Det er IKKE tilladt at 
medbringe hunde i bygningerne, på værelser eller sporernes telte.

PRISER

STÆVNEAFGIFT - hele ugen 
(Bemærk priserne i parentes er priser for tilmelding efter 1. juni kl. 
12.00)
                                                                                                                   
DKK
BASE (Voksen) ........................................................................... 850 (900)
SOUL (18+) ................................................................................ 700 (750)
URBAN (7. kl.–17 år) ................................................................. 600 (625)
BEAT (4.-6. kl.) ........................................................................... 400 (425)
SkoleKIDZ (0.-3. kl.) .................................................................. 300 (325)
MiniKIDZ (3 år og går i børnehave) ......................................................0
MicroKIDZ (0-2 år) .................................................................................. 0
(Stævneafgift er altid ekskl. mad)

Studierabat:
Der er studierefusion til unge, der er studerende foråret 2023 på 
kr. 250 ved deltagelse hele ugen og mod forevisning af studiekort. 
Refusionen udbetales kun på stævnet.

DAGSPRISER
Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad): BASE ............... 225 (250)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller 
eftermiddagsprogram) ..............................................................125/dag

Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad)  SOUL .............. 150 (160)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller 
eftermiddagsprogram) ..............................................................125/dag
(Halvdagskort kan kun købes på stævnet)

Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad): URBAN ........... 125 (130)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller 
eftermiddagsprogram) .................................................................. 0/dag

Deltagelse på enkeltdage (ekskl. mad): BEAT ....................85 (90)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller 
eftermiddagsprogram) .................................................................. 0/dag

SkoleKIDZ ...............................................................................60 (70)/dag
Halvdags (deltagelse i enten formiddags- eller 
eftermiddagsprogram) .................................................................. 0/dag

Der er fri entré til aftenmøderne. 

VÆRELSER PÅ LINDENBORG
1 person i delt dobbeltværelse hele ugen . ................................ 1.500
1 person i delt dobbeltværelse ........................................... 300 pr. nat
1 person i enkeltværelse hele ugen ............................................. 2.600
1 person i enkeltværelse ...................................................... 520 pr. nat
1 person i delt 3-sengsværelse hele ugen . ................................ 1.200
1 person i delt 3-sengsværelse............................................ 240 pr. nat
KIDZ, BEAT hos forældre, hele ugen ....................................................0

Bemærk: 
Har man ønske til værelseskammerat på delt dobbeltværelse, 
angives det i bemærkningsfeltet ved tilmelding. Der er 2 og 3 per-
soners værelser (1 køjeseng på værelser med 3 personer). 
OBS! Bortkommen værelsesnøgle erstattes med 500 kr.
Afmelding af værelse: Ved afmelding efter 1. juli 2023 betales 50% 
af værelsesprisen, såfremt værelset ikke kan genudlejes.

CAMPING HELE UGEN (6 NÆTTER)
BASE (Voksen) (inkl. el) ............................................................600 (625)
KIDZ, BEAT hos forældre  ......................................................................0 
Menighedstelt (én enhed à 5x10m) (inkl. el) ..................................600
SOUL CAMP (telt ekskl. el) .......................................................250 (275)
SOUL CAMP (campingvogn inkl. el) ............. ..........................500 (525)

CAMPING PR. NAT
BASE (Voksen) (inkl. el) ............................................................125 (135)
SOUL CAMP (ekskl. el) ................................................................. 80 (90)
URBAN CAMP (ekskl. el) ........................................................................0
KIDZ, BEAT hos forældre .......................................................................0
 
SPISNING
Morgenbuffet pr. dag
BASE (Voksen), SOUL, URBAN) ...........................................................45
KIDZ, BEAT ............................................................................................30
Aftensmad pr. dag
BASE (Voksen), SOUL, URBAN.............................................................70
KIDZ, BEAT ............................................................................................45
 
Administrationsgebyr ved afmelding af stævnet: 100 kr.

Det er muligt at tilmelde sig en praktisk opgave og på den måde 
spare 150 kr. på deltagergebyret.
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Alle med en stram økonomi, for hvem det uden tilskud 
ikke er muligt at komme på Sommerstævnet, kan søge 
om tilskud. Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema, 
som kan downloades direkte fra sommerstævnets hjem-
meside.
Er der ting du er i tvivl om, så kan du kontakte Torsten 
Wendel-Hansen på tlf. 22 81 21 13 eller send en e-mail til: 
t.w-h@live.dk



ARRANGØRER:
BAPTISTKIRKEN I DANMARK - EVANGELISK FRIKIRKE DANMARK

BAPTISTERNES BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND – EVANGELISK FRIKIRKES BØRN OG UNGE

TILMELDING PÅ 
SOMMERSTÆVNET.DK

Har du ikke adgang til internettet eller har du udfordringer med at bruge det,
kan du benytte papirtilmeldingen, der er sendt ud til alle menigheder.


