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Velkommen til for 10. gang at mødes med folk 
fra din egen menighed og med folk fra andre 
menigheder i Danmark til en lille uge med mas-
ser af afslapning, forkyndelse, lovsang, sam-
taler og hygge. På Gammelbro Camping, som 
sidste år vandt prisen som Danmarks bedste 
campingplads.

SommerCamp er arrangeret af Københavner-
kirken og Netværk for Missionale Menigheder 
med et ønske om, at opbygge og opmuntre hin-
anden med vores grundværdier Evangelium, 
fællesskab og mission. Og sammen nyde de 
fantastiske omgivelser og Guds natur med god 
tid til at lære hinanden at kende – såvel internt i 

ens egen menighed, men også fra andre steder 
i landet.

Og så skal vi fejre, at vi har 10 års jubilæum! 
Som altid er der på SommerCamp lagt op til 
det frivillige initiativ, men I kan glæde jer til den 
store jubilæumsfest fredag aften. Og Gammel-
bro Camping har allerede givet deres jubilæ-
umsgave: 
Gratis adgang til det indendørs badeland for 
alle SommerCamp-deltagere.

Så velkommen til fest. Vi glæder os til at se jer.
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Et liv med Helligånden 
v. Daniel Sundgaard

Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. De to 
første er vi med på - men Helligånden?  Det er 
straks mere vanskeligt! Hvem er Helligånden, 
og hvad er hans rolle? I løbet af formiddagene 
vil vi se nærmere på de mange opmuntrende 
ting, Bibelen fortæller os om Helligånden. Vi vil 
fokusere på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til 
at leve et bibelsk, åndsfyldt liv i praksis.

Lige fra hjertet
v. Manuel Vigilius og Morten Rugager  
Kristensen

I anledning af SommerCamps 10 års jubilæum 
har vi valgt at invitere nogle af de gamle gutter, 
Manuel og Morten, til at dele det, der ligger 
dem allermest på hjerte. Det vil ske ved vores 
aftensamlinger.

Velkommen til årets SommerCamp
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Lykkelig gift med Lilian og far til to 
skønne børn - Kaleb på tre år og Naomi, 
der for nyligt er kommet til verden.

Vi bor i København, hvor jeg arbejder 
som lærer og primært underviser i ma-
tematikkens fascinerende verden. 

Jeg er en taknemmelig discipel af Je-
sus, passioneret fan af Liverpool og 
enægget tvilling. Jeg holder af det me-
ste sport, vingummi, quiz og gode sam-
taler.  



Manuel Vigilius
Gift med og taknemlig for 
Rikke siden 1993. Far til tre. 
Taknemlig for livet, familie, 
venner, tro og tilgivelse.
Sætter pris på god mad og 
drikke, fodbold, film, bøger - 
og skoven ...

Morten Rugager Kristensen
Glæder mig til sol og sommer på den 
anden side. I øjeblikket isoleret med 
mine tre (til tider) dejlige børn på 6, 9 
og 11 og min (altid) smukke jordemo-
der-hustru Lea. Er i øjeblikket ved at 
uddanne mig som TV-prædikant i 
Skjern Bykirke.

Mandag d. 5. juli:
18.00  Fælles-grill
19.30  Åbningssamling. Morten Rugager Kristensen prædiker

Tirsdag d. 6. juli:
10.30:  En livsvigtig ånd v. Daniel Sundgaard
 Gud Helligånd føder os på ny og tager bolig i os som vores hjælper og trøster. Giver os  

 barnekår og går i forbøn for os. Han er ikke blot afgørende for det nye livs begyndelse,  
 men minder os om Jesu ord og holder os til ham, så livet i Jesus bevares.

19.30: Lige fra hjertet I v. Manuel Vigilius

Onsdag d. 7. juli:
10.30: I kampens hede v. Daniel Sundgaard
 Da Helligånden har taget bolig i os, er der udbrudt krig mellem kødet og Ånden. Det er  

 en daglig og konkret kamp. Vi bliver ikke bare automatisk fastholdt i en sand og sund tro  
 på Jesus. 

19.30: Lige fra hjertet II v. Manuel Vigilius

Torsdag d. 8. juli:
10.30: Lad jer fylde af Ånden v. Daniel Sundgaard
 Vi opmuntres til et meget nært fællesskab med Helligånden. Hvordan lever vi sådan i  

 praksis? Hvordan kan vi tage de mange formaninger til os på en sund måde, så det ikke  
 bliver en tung byrde, og alt muligt vi skal leve op til?

19.30: Lige fra hjertet III v. Morten Rugager Kristensen

Fredag d. 9. juli:
10.30: Helligåndens udrustning
 Helligånden udruster sin menighed. Det gør han blandt andet med frimodighed og til 

 skyndelser. Og med sine nådegaver. Hvad er formål og forudsætning for nådegaverne?  
 Stræber vi efter nådegaverne, eller har vi berøringsangst?

18.00:  SommerCamp X – så er der jubilæumsfest!

Lørdag d. 10. juli:
09.30:  Afslutningssamling

Pr
og

ra
m



Gammelbro Camping Årøsund

6.-11. juli 2020 

Tilmelding
Tilmelding og betaling sker på: 
www.kbhkirken.dk/sc21

Tilmeldingsfrist er 1. juni 2021

Hvis du vil bo i hytte
Du kontakter selv Gammelbro Camping og booker en hytte. Herefter går 
du ind og tilmelder dig på www.kbhkirken.dk/sc21 

Hvis du vil bo i telt eller campingvogn
Du tilmelder dig på www.kbhkirken.dk/sc21 og vi reserverer en plads til 
dig i SommerCamp-området. Husk at meddele, hvis du bor sammen med 
andre og ikke har brug for din egen plads. Ved ankomst til SommerCamp 
får du anvist din plads i receptionen.

Pris
Voksne (18+): 400,- kr.
Børn (5-17): 50,- kr

Leje af hytte, plads og forbrug betales direkte til Gammelbro Camping.
For deltagere på SommerCamp er der 15% rabat i forhold til Gammelbros 
almindelige priser.

Tid og sted
5.-10. juli 2020 på Gammelbro Camping (www.gammelbro.dk),  
Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev. 

Hvis du har spørgsmål
Skriv til info@kbhkirken.dk


