
For således elskede Gud verden, at... 
På dette års som merstævne, glæder vi os til at beundre og begejstres over Guds bedrifter ind i denne verden, som de 

oprulles i Esajas Bog. En del af undervisningen vil blive givet af vores gæst, Mitch Glaser, fra New York City.

Velkommen til både tidligere og nye deltagere!

DET GÆLDER HELE VERDEN

ORDET OG ISRAELS SOMMERSTÆVNE
4.-6. JULI 2014



FREDAG 4.7.
14.30-15.30 Kaffe

15.30 Årsmøde med »Ordet og Israel i glimt«

18.00 Aftensmad - madpakker

19.30-21.00 AFTENPROGRAM
Tema:  » Folkenes mørke – Guds lys« (Esajas 24)

* Mødestart for hele familien
* Lovsang 
* Præsentation af Mitch Glaser
* Tale ved Ole Andersen

21.00-21.45 Kaffe

Fra 21.00 »Open by night« i caféområdet
Ben Yehuda er åben

LØRDAG 5.7.
7.30 Morgenbøn

7.30-8.45 Morgenmad

9.00-11.30 UNDERVISNING 
Tilbud 1: Mitch Glaser: Israel og Messias. 

- Et historisk overblik frem til 2. Verdenskrig
 2: Jens Bruun Kofoed: Håb, hævn og halleluja i Salmernes Bog
 3: Peter Wejse: Hvordan er verden blevet til? 

- Perspektiver på videnskabens og Bibelens svar
 4: Ole Andersen: Jøderne og folkene i Markusevangeliet
 5: Christian Højgaard og Michael Mørch: 

Hvad kan vi bruge bibelsk arkæologi til i dag?  

12.00 Middag

13.30-15.00 Årets store sponsorløb til fordel for Yad va Lev arrangeret af Joffi

15.00 Kaffe 

16.00 UNDERVISNINGSMOSAIK
Israels situation i verden lige nu

18.00 Aftensmad - madpakker

19.30-21.00 AFTENPROGRAM
Tema: »Folkenes forundring – Israels Messias« (Esajas 53)
 * Mødestart for hele familien
 * Lovsang
 * Tale ved Mitch Glaser  

21.00-21.45 Kaffe, Ben Yehuda er åben

21.45-22.15 Aftentilbud: Aftensang ved Poul, Aase og Per Weber

21.45 »Open by night« i caféområdet

SØNDAG 6.7.
7.30 Morgenbøn

7.30-8.45 Morgenmad

9.00 UNDERVISNING
»Folkenes opgave« ved Jan Frost (Esajas 40)

10.30 FOREDRAG
Mitch Glaser: Den messianske bevægelse i verden lige nu.  

12.00 Middag

13.30 GUDSTJENESTE FOR ALLE 
Tema: »Folkenes fest« (Esajas 2)
Liturg og prædikant: Robert Bladt

15.00 Kaffe

 

PROGRAM
BEN YEHUDA OG CAFÉ
Ben Yehuda-gågaden vil for en weekend 
være flyttet fra Jerusalem til Danmark 
og tilbyde et rigt udvalg af blandt andet 
israelske varer. På stævnet vil der også 
være et særligt caféområde, hvor man 
kan hygge sig sammen med andre delta-
gere. Caféområdet holder også »Open by 
night« efter aftenprogrammerne.

JOFFI-STÆVNE
Ordet og Israels ungdomsarbejde, Joffi, 
arrangerer deres eget stævne parallelt 
med sommerstævnet. De fleste pro-
grampunkter er fælles med Ordet og Is-
raels sommerstævne, men Joffi har også 
en række selvstændige arrangementer. 
Alle unge over 17 år er meget velkomne 
til at deltage i Joffistævnet.
Program findes på www.joffi.dk fra be-
gyndelsen af maj. Tilmelding til Joffi-
stævnet skal ske direkte på Joffis hjem-
meside.

SÆRLIGT FOR BØRN

Børn under 3 år:
I et lokale tæt på mødesa-
len er der indrettet en »le-
gestue«, hvor forældre selv 
kan passe deres små børn. 
Via højttalere kan man følge 
med i, hvad der foregår i mødesalen.

Børn fra 3 år til 0. kl. (kommende skoleår):
Der er leg, sang og spændende bibel-
historie for alle børn fra 3 år til 0. kl. 
Lørdag og søndag kl. 8.45-11.45. Leder: 
Louise Mukai.

Børn fra 1. til 5. kl. (kommende skoleår):
Børn fra 1. til 5. kl. mødes til et spæn-
dende program med aktiviteter og bibel-
undervisning lørdag og søndag kl. 8.45-
11.45. Desuden er der en særlig samling 
under aftenmøderne fredag og lørdag kl. 
19.30-21.00.

LEJR FOR TEEN-JOFFI  
(6. til 10. kl.)

 

Teen-Joffi holder sin egen lejr (medbring 
telt). Spisning foregår sammen med de 
øvrige deltagere. Der er spændende pro-
grampunkter hver formiddag og hver af-
ten. Derudover deltager Teen-Joffi også 
i Joffis sponsorløb lørdag eftermiddag. 
Leder: Daniel Andersen.



Trænger I til tid og samvær?
Igen i år tilbyder Ordet og Israel en re-
træte forud for sommerstævnet fra tirs-
dag den 1/7 til fredag den 4/7. Retræten 
er kun for campister! Der laves forskel-
lige aktiviteter med overskrifterne: 
hygge og samvær. Efter retræten følges 
programmet for sommerstævnet fra fre-
dag til søndag.

NB: Tidligste ankomst er tirsdag den 1/7 
efter kl. 16. Ingen af skolens faciliteter 
kan benyttes, dog er der en toiletvogn til 
rådighed.

Jens Bruun Kofoed er professor i 
Gammel Testamente og ansat på 
Dansk Bibelinstitut. Jens vil lørdag 
holde et seminar med overskriften: 
”Håb, hævn og halleluja – en hjælp 
til at læse Salmernes Bog. Semina-
ret vil give hjælp til sammenhæn-
gen i Salmernes bog, og hvordan vi 
skal forstå de forskellige karakterer 
salmerne indeholder i relation til 
vores eget gudsforhold. Og ende-
lig, hvordan tackler vi salmistens 
ønske om hævn og gengældelse?

Mitch, der er opvokset i et ortodoks 
jødisk hjem i New York City, kom 
som ung til tro på Jesus som verdens 
messias, og det forandrede hans liv. 
Han har skrevet flere bøger, bl.a. en 
bog om Esa jas 53 målrettet til jødi-
ske læsere. Han er uddannet teo log 
og er præsident for den interna-
tionale organisation ’Chosen People 
Ministries’. Mitch taler flere gan ge i 
løbet af stævnet og holder lørdag et 
seminar om forholdet mellem Is rael 
og Messias fra Jesu tid og frem til 2. 
Verdenskrig.

MITCH 
GLASER

Christian og Michael er begge teo-
logistuderende på Dansk Bibelinsti-
tut. I 2012 deltog de på en arkæologi-
tur til Israel. De vil sammen holde et 
seminar om bibelsk arkæologi. Der 
vil på seminaret blive arbejdet med 
to spørgsmål: Hvad kan vi bruge 
bibelsk arkæologi til i dag, og hvor-
dan så kong Davids kongerige ud?”

CHRISTIAN 
HØJGAARD OG 
MICHAEL MØRCH

Peter Wejse har en Ph.D i mikrobio-
logi og arbejder som forsker hos Arla 
Foods. Peter Wejse vil på sommer-
stævnet holde seminaret ”Hvordan 
er verden blevet til? Har videnska-
ben styr på dette spørgsmål, og er 
Bibelens forklaring blevet foræl-
det?” På seminaret vil Peter give 
debatten ny dybde og flere nuancer.

PETER 
WEJSE

JENS 
BRUUN KOFOED
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Robert Bladt, generalsekretær i KFS, 
prædiker søndag til gudstjenesten. 
Derudover medvirker Ordet og Israels 
tidligere formand, Jan Frost og nuvæ-
rende generalsekretær, Ole Andersen.

ORDET OG ISRAEL
VEJLBY CENTERVEJ 46

8240 RISSKOV

PORTO

RETRÆTE FOR 
UNGE OG UNGE 

FAMILIER



PRISER 
INDLOGERING MED KOST 
(hele weekenden; inkl. stævnedeltagelse; ikke dyne, pude, linned): 

Priser for voksne:
1. Pr. person på dobbeltværelse (eget bad/toilet) ...........kr. 1.375,-
2. Pr. person på dobbeltværelse  

(bad/toilet delt med naboværelse)................................. kr. 1.125,-
3. Pr. person på dobbeltværelse  

(bad/toilet på gangen)  ......................................................kr. 950,-
4. Pr. person på dobbeltværelse på Vivild Efterskole  

10 km fra Fjellerup (bad/toilet på gangen) ...................... kr. 750,-
5. Pr. person på camping (fuld kost) .....................................kr. 695,-
6. Pr. person på camping  

(kun middagsmad lørdag og søndag) .............................. kr. 495,-

Priser for børn og juniorer: 
0-2 år  ........................................................................................  gratis
3-6 år  ..................................................................................... kr. 150,-
7-16 år  ................................................................................... kr. 200,-

CAMPING UDEN KOST 
(hele weekenden; inkl. stævnedeltagelse):
Pris pr. voksen:  ..................................................................... kr. 375,-
Priser for børn og juniorer: 
0-2 år  ........................................................................................  gratis
3-6 år  ......................................................................................  kr. 80,-
7-16 år  .................................................................................... kr. 105,-

BØRNEFAMILIERETRÆTE  
(tirsdag aften til fredag eftermiddag):
Pr. voksen  ............................................................................  kr. 250,-
Pr. barn (3-16 år)  ....................................................................  kr. 80,-
NB: Gennemføres ved 10 tilmeldte enheder.

ANDRE PRISER 
Opredning (omfatter dyne og pude; medbring selv linned  
og håndklæder):  .................................................................  kr. 100,-
Strøm til camping (pr. enhed):  ............................................  kr. 70,- 

Enkeltmåltider (inkl. stævnedeltagelse; tilmelding nødvendig):
Morgenmad   .............................................................................  kr. 65,-
Middagsmad/aftensmad  ........................................................  kr. 95,-
Kaffe  ...........................................................................................  kr. 20,-
Pakkepris for alle måltider (sørger selv for logi) ..................   kr. 595,- 
Dagspris for gæster (voksne; uden kost)  ............................  kr. 125,-

CAMPING
Da efterspørgslen på værelser er stor, håber vi, at så mange som mu-
ligt vil benytte den dejlige campingplads. Bemærk, at det først er 
muligt at ankomme fredag d. 4/7 efter kl. 10.00 på grund af andet 
arrangement på skolen. 

SPISNING
Spisning foregår med selvbetjening fra store serveringsborde. 
Fredag og lørdag aften uddeles madpakker (særlige madpakker til 
børn). Mad til diabetikere kan bestilles på tilmeldingskuponen.

TILMELDING
Tilmeldinger modtages fra 4. marts. Indsend tilmeldingsblanketten 
til Ordet og Israels kontor, brug tilmeldingssiden på www.ordeto-
gisrael.dk eller ring på tlf. 86 98 79 12, senest den 20. juni.

STED
Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43, Fjellerup, 8585 Glesborg. 
Under stævnet er stævneledelsens tlf.: 40 68 91 17.

TRANSPORT TIL FJELLERUP
Fra Randers: Bus nr. 213 mod Grenå. Tidspunkter oplyses på Aarhus 
Rutebilstation tlf.: 86 12 86 22.

HUSREGLER
Djurslands Efterskole er røgfri, og der må således kun ryges uden-
dørs på særligt afmærkede områder. Husdyr må ikke medbringes 
på værelserne.

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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Navn: 

Gade: 

Postnr.:                                     By: 

Tlf.: 

E-mail:

Antal voksne: _______ 

Børn (navn, alder og kommende kl.):  

Teen-Joffi 6. til 10. kl. (navn, alder og e-mailadresse): 

Deltager i hele ORDET OG ISRAELs sommerstævne (sæt kryds)

 Ønsker værelse type nr. (se prisoversigten): ______

 Ønsker camping og fuld kost 

 Ønsker camping og middagsmad lørdag og søndag 

 Ønsker camping (sørger selv for kost)

 Ønsker opredning (dyne, pude, ikke linned)

 Ønsker kost for diabetikere 

Ønsker følgende enkeltmåltider:  

 
 Ja, jeg/vi må evt. kontaktes med henblik på at løse en praktisk  
opgave i løbet af stævnet (servering, rengøring el. lign.)  

Undervisningstilbud lørdag (sæt kryds)

 Mitch Glaser: Israel og Messias. 

 Et historisk overblik frem til 2. Verdenskrig

 Jens Bruun Kofoed: Håb, hævn og halleluja i Salmernes Bog

 Peter Wejse: Hvordan er verden blevet til? 

 Perspektiver på videnskabens og Bibelens svar

 Ole Andersen: Jøderne og folkene i Markusevangeliet

 Christian Højgaard og Michael Mørch: 

 Hvad kan vi bruge bibelsk arkæologi til i dag? 

Deltager i familieretræte tirsdag-fredag (sæt kryds)

(NB: Tilmelding til Joffistævnet skal ske direkte på:  
www.joffi.dk efter 1. maj)
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