SOMMERCAMP 4.- 9. JULI
Velkommen på SommerCamp 2022. Velkommen til en
lille uge med god tid til fordybelse, fællesskab,
forkyndelse, lovsang og ferie. Kort sagt: Velkommen til
en lille oase midt i hverdagens tørre land.
SommerCamp er et ganske enkelt koncept med en
undervisningssamling om formiddagen og en
aftensamling med forkyndelse og lovsang. Og
derudover god tid til at være sammen med andre
spændende mennesker fra menigheder fra hele
landet. God tid til fællesskab, til eftertænksomhed, til
udflugter, til sport, til en tur på stranden.

TEMAER
”Fællesskab, Evangelium og Mission” er vores
bibelske grundværdier i Netværk for Missionale
Menigheder (NMM), som står bag SommerCamp.
Disse værdier ønsker vi skal være og blive
virkelighed i vores liv og menigheder. Derfor har vi
besluttet at bruge de kommende 3 år på
SommerCamp til stille og roligt at massere dette ind.

Og så selvfølgelig
den store fællesgrill
hver aften klokken
17:30, hvor der er god
mulighed for at hygge
sig og lære andre
mennesker at kende.
SommerCamp er også for alle de
dejlige børn – og der er særskilte
arrangementer for dem, når der er samlinger for de
voksne.
Vi glæder os til at se jer alle i uge 27 til sommer.
Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken

I år vil temaet for formiddagssamlingerne være
”Fællesskab”. Peter Techow vil med udgangspunkt i
tekster fra Filipperbrevet pege på nogle af de vigtige
ting at være sammen om i det kristne fællesskab.
Ved aftensamlingerne vil Jens Lomborg prædike. Han
vil tage udgangspunkt i Guds løfter om, at Herren vil
være dit lys i mørke, din lovsang i både op- og nedture
og din styrke i mødet med ondskab.

PROGRAM
MANDAG D. 4. JULI:
17:30 Fællesgrill
19.30 Åbningsmøde
TIRSDAG D. 5. JULI:
10.30 Sammen om nåden (Fil 1,3-7)
		v. Peter Techow
19.30 Herren er: Mit lys! v. Jens Lomborg
ONSDAG D. 6. JULI:
10.30 Sammen om kampen for troen på
		evangeliet (Fil 1,27-30) v. Peter Techow
19.30 Herren er: Min styrke! v. Jens Lomborg
TORSDAG D. 7. JULI:
10.30 Sammen i kærlighed (Fil 2,1-11) v. Peter
		Techow
19.30 Herren er: Min lovsang! v. Jens Lomborg
FREDAG D. 8. JULI:
10.30 Sammen i glæde og fred (Fil 4,1-9) v.
		Peter Techow
19.30 Herren er: Min hyrde! v. Jens Lomborg
LØRDAG D. 9. JULI:
09.30 Afslutningssamling

TALERE
Peter Techow er præst i Københavnerkirken. Han er gift med Annette, og de
har to sønner og to døtre. Han elsker at
gå på opdagelse i Bibelens fantastiske
budskab og formidle sine opdagelser videre
gennem forkyndelse og undervisning. Peter er
helt tosset med fodbold - i hvert fald på TV! Eller
endnu bedre: På Brøndby stadion. Desuden har
han en svaghed for Bruce Springsteen & The E
Street Band.

Jens Lomborg er præst i Skjern Bykirke.
Han er gift med Heidi, og de har fire piger.
Han trives godt som hyrde og lærer for
menigheden - at tage på vandring i Bibelen
og derfra formidle de gode nyheder om Jesus
og de forskellige temaer i Guds ord, som peger
hen på frelsen. Jens er lystfisker med forkærlighed for vesterhavspighvar og limfjordshummer
og musiker med forkærlighed for 100 år gammel
Piedmont blues og Bob Dylans gospelrock.

PRAKTISK INFO
TILMELDING
Tilmelding og betaling sker på www.kbhkirken.dk/
sc22
Tilmeldingsfrist er 1. juni 2022
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/sc22
HVIS DU VIL BO I TELT ELLER CAMPINGVOGN:
Du tilmelder dig på www.kbhkirken.dk/sc22, 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+): 425,- kr.
Børn (5-17): 75,- 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
4.-9. juli 2022 på Gammelbro Camping (www.gammelbro.dk), Gammelbrovej 70, 6100 Haderslev.
Hvis du har spørgsmål: Skriv til info@kbhkirken.dk

