
Bibeltimer/foredrag over centrale temaer 
omkring Martin Luther.

Foredrag om den lutherske kirkes vilkår i et 
katolsk domineret land.

Velkommen til

Seniorlejr

på Hemmet Strand
Tirsdag d. 13.  -  onsdag d. 14. juni 2017

Oplysninger
Tilmelding senest d. 1. juni 2017 til:

Tinne og Klaus Bredtoft
Tlf: 2288 3308/ 9753 8760
Mail: tkbredtoft@gmail.com
eller
Grethe og Leif Kofoed
Tlf: 4011 2238/ 9736 2288
Mail: leifkofoed@outlook.com 

Pris for hele lejren incl. stævneafgift : 250 kr
Morgenmad    20 kr
Middag           60 kr
Aftensmad      40 kr
Kaffe               15 kr
Stævneafgift    25 kr

Specielle hensyn f,eks. diabetes bedes oplyst.
Ønsker man at overnatte på lejren, bedes dette oplyst 
ved tilmelding.

Lejrens adresse er:
Svinkvej 8

6893  Hemmet
Tlf: 9737 5130



Tirsdag d. 13. juni.

Onsdag d. 14. juni.

kl.   9.30 Kaffe og rundstykker
kl. 10.30 ”Har jeg en nådig Gud?”
kl. 12.00 Middag
kl. 14.30 Kaffe
kl. 15.30 ”Retfærdiggørelse ved tro”  Rom. 1,17
kl. 17.30 Aftensmad
kl. 19.00 ”Den lutherske kirkes vilkår i et 

katolsk domineret land”
kl. 20.30 Kaffe

kl.   8.30 Flaghejsning 
Morgenmad

kl.   9.30 Bedemøde
kl. 10.00 ”Jeg har en nådig Gud”
kl. 12.00 Middag
kl.  14.00 ”Jeg er i tjeneste for en nådig Gud”
kl.  15.00 Kaffe og afslutning.

I 2017 fejres det, at det er 500 år siden, at Martin 
Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i 
Vittenberg, hvorved reformationen sattes i gang og 
bredte sig med rekordfart ud over især Nordeuropa.
Folk fra hele Europa rejste til Vittenberg for at 
møde munken, som satte sig op imod den katolske 
kirke. Men de kom måske især, fordi de ville høre 
det evangelium, som Luther havde genfundet 
og forkyndte. Også fra Danmark rejste folk til 
Vittenberg. Og nogle af dem, der blev vakt af Luthers 
forkyndelse, bar de nye strømninger med hjem og 
satte gang i reformationen i den danske kirke, som 
blev gennemført i 1536.
Leif Kofoed vil i 4 timer tage udgangspunkt i 
begivenheder i reformationsårene og forsøge at kaste 
noget af reformationens lys over vores egen tid.
Tirsdag aften vil Rolf Leinum fortælle om den 
lutherske kirkes vilkår i et katolsk domineret land.

Velkommen til seniordage på Hemmet Strand!!


