LANDSSTÆVNE 2020

L E V B Æ R E DYGT I GT !

Velkommen til ELMs landsstævne
den 22.-24. oktober 2021
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VELKOMMEN
Evangelisk Luthersk Missionsforening inviterer
alle til landsstævne den 22-24 oktober 2021 på
Luthersk Missions Højskole i Hillerød.
Oprindelig skulle landsstævnet, der afholdes hver 3. år,
have været afholdt i 2020 - men på grund af corona har vi
måttet skubbe stævnet et år.

Side 2

Dette var naturligvis frustrerende i 2020 - men vi håber,
at det her i 2021 vil resultere i rigtig mange glade
stævnedeltagere - i alle aldre og fra alle dele af landet!

På stævnet er der prædikener, seminarer og aktiviteter
for alle aldre. Landsstævnet er stedet, hvor du møder
gamle venner og kan stifte nye venskaber. Vigtigst er dog,
at stævnet er en weekend fyldt med muligheder for at
være sammen om Guds ord.
Temaet for landsstævnet 2021 er
Lev bæredygtigt!
Vi ser frem til nogle velsignede dage i Hillerød.
Med venlig hilsen og på gensyn
Landsstævneudvalget
Jens Chr. Ipsen, Tina L. Pedersen, Maria Alemu
Christine Ipsen, Pia Kjøller-Petersen og
Peder Ø. Jensen
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LEV BÆREDYGTIGT!
Side 3
Vi møder det overalt. Behovet og forventningen om at forbruge,
handle og leve bæredygtigt. Vi hører om klima og miljø dagligt, og nu og da
bliver ordene så store, at det handler om at redde selve jorden fra undergang.
På landsstævnet 2021 bruger vi dette fokus som afsæt til at stille spørgsmålet, hvad der skal til,
for at vores tro og liv bliver bæredygtigt i lyset af evigheden. Fordi vi ønsker fokus på ham,
som alene kan redde os.

Velkommen til landsstævne 2021!

03

04 LANDSSTÆVNE 2021

HOVEDPROGRAM
FREDAG
15:00
16:30
18:00
19:30

Ankomst, indkvartering og kaffe
Velkomstmøde v. Børge Haahr Andersen
Rektor på Dansk Bibel-Institut
Bibelforedrag: Bæredygtigt liv
Aftensmad
Møde v. Børge Haahr Andersen
Bæredygtig bøn
Jak 1,1-2,13

Vidnesbyrd om bøn
Kaffe

Se ELU-program
på side 8-9

BØRNEPROGRAM
Der vil være program for børn op til 7. klasse under de møder, der er
markeret med
Tag i øvrigt gerne aktiviteter og spil med, som kan blive til fælles gavn.
Børneforældre med små børn fra 0-3 år, har mulighed for at lytte til
møderne i en særskilt familiezone.
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LØRDAG

SØNDAG

08:00
08:50

Morgenmad
Morgenandagt

09:30

Undervisning v. Henrik Laursen,
Sognepræst i Vigerslev kirke, Valby
Bæredygtige relationer i det
kristne fællesskab
Oplæg til efterfølgende gruppesamtaler
v. Henrik Laursen
Bæredygtige relationer i praksis
Frokost
Seminar 1
Kaffe
Seminar 2
Bemærk intet børneprogram
Der er planlagt fælles tur - se seminar ”B”
Aftensmad
Møde v. Henrik Laursen
En frelser, der bærer

10:45
12:00
13:30
15:15
15:45
18:00
19:30

Es 46

21:30

Kaffe
Lovsang og vidnesbyrd

08:00
08:50
10:30

Morgenmad
Morgenandagt
Oprydning og rengøring
Gudstjeneste
v. Lars Morthorst Christiansen,
Sognepræst, Vindum-Brandstrup
Vedvarende liv
1 Pet 1, 1-3

12:00

Frokost
Rengøring og afrejse
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BØRNEPROGRAM
(4 år - 3. klasse)

Hej du! Vi glæder os til at se dig på landsstævnet.
I Børnegruppen skal vi gennem sang, leg og kreativitet høre om
Gud.
Mere information følger.

Børneprogram

JUNIORPROGRAM

(4. klasse - 7. klasse)

Går du i 4.-7. klasse skal du være med i juniorgruppen på landsstævnet. Her kan du mødes med både gamle og nye venner.
Vi mødes, mens de voksne er til møde, og skal høre om spændende personers liv fra Bibelen. Om, hvordan Gud har planer for
vores liv. Vi skal selvfølgelig også hygge og lave sjove aktiviteter,
så kom med!
Hilsen
Jørgen Kjøller Petersen, Ann-Krestin og Brian Rasmussen
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STÆVNESANG
Vi er ét i dig
1. Vi er ét i dig, føjet sammen i tro,
Guds familie i Ånden, lad enhed blandt os gro.
Giv os fredens bånd, giv os nyt mod og ånd,
send os sammen med Kristus ud i verden.
Vi løfter vore stemmer i kor,
vi synger sammen, søster og bror:
Lad den vide jord se forløseren stor
fuld af liv og skønhed i vor midte!
2. Vi er ét i dig, mens vi vandrer i tro.
Hjælp os elske hinanden i glæde og i sorg.
Før os nær til dig i vor magtesløshed.
Du har givet os alle til hinanden.
Vi løfter vore stemmer...
3. Vi er ét i dig, du Guds elskede søn.
Vi er under befaling af Kristi kærlighed.
Lad os leve af kraften stor i dit ord,
række ud mod hinanden, til din ære.
Vi løfter vore stemmer...

Nr. 165 i Fællessang, 4. udgave
Kristyn Getty, Keith Getty, Ross Holmes og Stuart Townend.
Oversat af Jens Lomborg
Originaltitel: Oh how good it is
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UNGDOMSPROGRAM
Årets landsstævne er også for dig, som er ung! Noget
af tiden følges hovedprogrammet, og ellers er der også
sammensat et spændende ungdomsprogram. Mellem (og
efter!) programpunkterne er der selvfølgelig god mulighed
for både hygge, snak og spil. Så velkommen til fællesskab
- åndeligt og menneskeligt - både med andre unge og på
tværs af generationer.

FREDAG
16:30
19:30
21:30

Velkommen på landsstævne!
Vi hilser, hygger, hører og hejser
ELU-flaget.
Vi følger hovedprogrammet
Volleyball i hallen,
hygge og spil

LANDSSTÆVNE 2021

LØRDAG
Vi følger hovedprogrammet
lørdag formiddag
13:30

15:45

Seminar
Særligt ungdomsrettet:
Walk-and-talk seminar
- om discipelskab
v. Milka Koefoed-Jespersen
Guds ledelse
- Helligåndens vejledning
v. Lars Jensen, Stud. Theol.

19:30

21:30

Nådegaverne
- Guds udrustning af dig
til tjeneste vol. 1
v. Frank Kristensen
Gud ønsker, at vi skal være i tjeneste for hinanden og at udruste os
til det. Men – hvordan bliver jeg lidt
mere klar over, hvad jeg skal bruges
til, og hvad jeg har fået nådegaver
til at tjene i?
Det er vigtige spørgsmål, som vi
sammen vil bruge god tid på at finde nogle svar på.
Nådegaverne
- Guds udrustning af dig
til tjeneste vol. 2
v. Frank Kristensen
Lovsang og vidnesbyrd
(fælles programpunkt)
Natmad, hygge og spil

SØNDAG
Vi følger hovedprogrammet
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SEMINARER
Lørdag eftermiddag bestemmer du selv indholdet. Du kan vælge mellem 10 aktiviteter med hver deres
tema. Bemærk, at ét af seminarerne strækker sig over hele eftermiddagen. På de næste sider finder
du nærmere beskrivelser. Husk at vælge seminar ved tilmeldingen

Særligt rettet mod unge

LANDSSTÆVNE 2021

SEMINAR 13:30

SEMINAR 15:45

1. Tag jer af og mød hinanden virkeligt … i det
kristne fællesskab
v. Frank Risbjerg Kristensen, Konsulent i ELM

A.

Brorson som salmedigter (foredrag)
v. Børge Haahr Andersen og
Cand. mag Ellen Lodahl Pedersen

2. Den gode samtale i familien – om livets store og
små spørgsmål
v. Ann Charlotte Nørremark/Johannes
Thomsen, firmaet Go’ samtale

B.

Fælles tur i området
v. Betweens i København

3. Guds ledelse - Helligåndens vejledning
v. Lars Jensen, Stud. Theol.

C.

Mødet med muslimer
v. Sebastian Olesen

4. Walk-and-talk seminar - om discipelskab
v. Milka Koefoed-Jespersen, Ungdomssekretær i ELU
5. Evangeliet til næste generation
v. Helene Koefoed-Jespersen,
familiekonsulent i ELM
6. Senior-livet – udfordringer og muligheder
v. Signe Munch, Nyker
7. Gud i Det Gamle Testamente - Gud er den samme
i GT som i dag
v. Ole Andersen, Generalsekretær i Ordet og Israe
8. Dobbeltseminar
Mission gennem video - et hands-on seminar om at nå ud på sociale medier
v. Joel Dam, missionær ved SAT-7 på Cypern
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SEMINARER

1. Tag jer af og mød hinanden virkeligt … i det kristne
fællesskab
Vi har et stort kald til at tage os af hinanden i det kristne
fællesskab. Alligevel går en del rundt og føler sig alene,
udenfor og ’fremmede’ i fællesskabet. For nogle opleves
det f.eks. ret ensomt og svært at være single eller fraskilt
netop i det kristne fællesskab. På dette seminar prøver vi
at finde en vej sammen i dette.
v. Frank Risbjerg Kristensen, Konsulent i ELM
2. Den gode samtale i familien – om livets store og små
spørgsmål
’Simply Family’, der stå bag samtalekortene Go’ Samtale,
anser de nærværende samtaler om livets små og store
spørgsmål som byggesten til en sund, tryg og givende
kultur i familien. I dette seminar inviteres du til at tænke
med i, hvordan vi får de gode samtaler i familien og får
talt om det, som er vigtigt; også om livet i troen på Gud.
v. Ann Charlotte Nørremark/Johannes Thomsen,
firmaet Go’ samtale
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3. Guds ledelse - Helligåndens vejledning
Hvordan leder Gud? Hvad betyder det for mit eventuelle
uddannelsesvalg, bosted og ægteskab? Bibelens svar er
befriende! Det at leve efter Guds vilje, handler nemlig
om noget andet end at finde de rigtige koordinater på en
himmelsk GPS!
v. Lars Jensen, Stud. Theol.
4. Walk-and-talk seminar - om discipelskab
En discipel følger Jesus og gør hans vilje. Det lyder
enkelt, men hvordan mødes ord og liv? Bibelen blev ikke
blot givet for at vores kundskab skulle øges, men for at
forvandle vores liv. Sammen stiller vi skarpt på livet som
discipel! (Særligt målrettet unge)
v. Milka Koefoed-Jespersen, Ungdomssekretær i ELU
5. Evangeliet til næste generation
Hvem er egentlig ansvarlig for, at børn lærer den kristne tro at kende og bliver oplært i, hvad Biblen siger? Er
det forældrenes, Kirkens eller skolens ansvar? Det kan
være svært at være forældre og opleve, at man ikke slår
til – også i det at formidle troens liv og indhold. Vi kigger
på seminaret mest på, hvordan vi sammen kan række
evangeliet videre til børnene.
v. Helene Koefoed-Jespersen, familiekonsulent i ELM
6. Senior-livet – udfordringer og muligheder
Hvordan tager vi godt vare på den vigtige senior-del af
livet og os selv og hinanden i den livsfase?

Hvordan tackler vi de udfordringer, som hører seniorlivet
til, og hvordan bruger vi de muligheder, som seniorlivet
giver - i fællesskab med hinanden og med nære venner,
som også er så vigtige i seniorlivet. I Guds rige er der
ingen pensionsalder; der er stadig brug for os alle!
v. Signe Munch, Nyker
7. Gud i Det Gamle Testamente - Gud er den samme i GT
som i dag
Gud er den samme! Og i bund og grund er vi mennesker
også de samme! Derfor kan vi lære rigtig meget af at se
på de troende i Det Gamle Testamente. De levede i tider
med frafald, og de oplevede svære ting i deres personlige
liv. Men Gud var levende – fuldstændig som han er det i
dag. Vi skal særligt se på nogle af de troende fra
Dommertiden og spejle os i deres historier.
v. Ole Andersen, Generalsekretær i Ordet og Israel
8. Dobbeltseminar
Mission gennem video - et hands-on seminar om at nå
ud på sociale medier
Med udgangspunkt i sine erfaringer hos den kristne
satellit TV-station, SAT-7, giver Joel et indblik i hvad
video-mediet kan. Du vil lære basale kundskaber om at
optage og redigere videoer, og hvordan du og din egen
forening nemt kan bruge det til at være mere synlig
eksempelvis på sociale medier. Seminaret løber over
begge seminarblokke. Man skal selv medbringe en
smartphone, der kan håndtere video. (Dobbeltseminar)
v. Joel Dam, missionær ved SAT-7 på Cypern
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SEMINARER
A. Brorson som salmedigter
Brorson var kendt i sin samtid som præst og biskop. Men
især for hans salmer, som i 300 år har talt til generation
efter generation i hele Norden. Med sin rod i lutherdom
og pietisme blev Brorson en stor inspiration for vækkelsen i 1800-tallet og taler stadig til nutidige generationer.
Seminaret giver en indføring i Brorsons liv og betydning
(Børge), og der gives en indføring i et par udødelige Brorsonsalmer (Ellen).
v. Børge Haahr Andersen, underviser i praktisk teologi på
Dansk Bibel-Institut og Ellen Lodahl Pedersen,
sekretariatsleder på DBI og Cand. mag. i dansk og
kommunikation
B. Fælles tur i området
Velkommen til et seminar for alle aldre.
Vi skal ud i naturen og måske finder vi frem til en skat?
Hvis du har brug for lidt luft til hovedet, vind i håret og en
hyggelig eftermiddag med en tur i området, så kom med
til vores fællesskabs-seminar for både børn og voksne!
v. Betweens fra København

C. Mødet med muslimer
Mange af os har en muslimsk nabo, kollega eller ven. Du
vil gerne dele din tro med ham/hende, men hvordan kan
man egentlig gøre det? I dette seminar vil Sebastian
inspirere og dele spændende fortællinger fra Vollsmose
og andre steder i Danmark og i Mellemøsten, og der er
god risiko for at blive smittet med kærlighed til muslimer.
v. Sebastian Olesen. Tidligere evangelist i
ELM København

Husk, at melde
dig til seminarer
ved tilmelding til
landsstævnet
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TILMELDING
- og priser
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Hele stævnet

Overnatning
Værelse

Sovesal/
hjemme

520 kr.

350 kr.

0-3 år

Gratis

Gratis

4-10 år

130 kr.

85 kr.

www.elm.dk/ls2021

11-17 år

260 kr.

175 kr.

Her finder du nærmere vejledning om, hvordan du
tilmelder dig og betaler.
Alternativt kan du tilmelde dig direkte til
ELM-sekretariatet på tlf. 5695 9680, elm@elm.dk

Unge under uddannelse

390 kr.

265 kr.

Max. pris pr. familie

- inkl. forplejning
Voksne

TILMELDING OG BETALING
Tilmeld dig online via:

Frist for tilmelding
20. september 2021

Børn (t.o.m. 17 år)

1.500 kr.

Priser for enkeltmåltider/
delvis deltagelse
Morgenmad

40 kr.

Frokost

60 kr.

Kaffe

25 kr.

Aftensmad

60 kr.

Enkelt overnatning i
værelse

85 kr.
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PRAKTISK INFORMATION
Arrangør:
Evangelisk Luthersk Mission
Tværstræde 6
3700 Rønne
Tlf.: 5695 9680
elm@elm.dk
www.elm.dk

Formand for Landsstævneudvalget
Jens Chr. Ipsen
jccipsen@mail.dk

Adresse for stævnet
Luthersk Missions Højskole
Ansgarvej 2
3400 Hillerød

