Lejrens adresse er:
Svinkvej 8
6893 Hemmet
Tlf: 9737 5130

Specielle hensyn f,eks. diabetes bedes oplyst.

Pris for hele lejren incl. stævneafgift : 165 kr
Middag
60 kr
Aftensmad
40 kr
Kaffe
15 kr
Stævneafgift 20 kr

Tinne og Klaus Bredtoft
Tlf: 2288 3308/4050 5042
Mail: tkbredtoft@gmail.com
eller
Grethe og Leif Kofoed
Tlf: 4011 2238/ 9125 4602
Mail: leifkofoed@outlook.com

Bemærk max 80 deltagere.
Tilmelding senest d. 31. maj 2020:

Oplysninger

Bibeltime/foredrag over emnet:
”Fra Islam til Kristendom”

på Hemmet Strand
Tirsdag den 09. juni 2020

Seniorlejr

Velkommen til

kl. 19.30

kl. 17.30
kl. 18.30

kl. 15.00
kl. 16.00

kl. 11.40
kl. 12.15
kl. 14.00

kl. 11.20

kl. 10.50

kl. 9.30
kl. 10.00

Kaffe og rundstykker
”Muslimer møder Jesus –
konvertitternes vidnesbyrd”
”Dommedag i Koranen og i Bibelen –
grundlaget for frelsen”
”Slave af Allah eller barn af den
treenige Gud – tro i dagligdagen”
Spørgsmål og samtale
Middag
” Integrering af farsi-talende i vore
menigheder”
Kaffe
”Integrering af farsi-talende i vore
menigheder”
Aftensmad
”Mission blandt udviste på
Kærshovedgård”
Kaffe og afslutning

Tirsdag den 09. juni 2020

Anne Lisbeth Sonne (53 år) er gift med Jan og sammen har de
4 voksne børn, bor i Tjørring og har været lærer på Midtjyllands
Kristne Friskole i 23 år. Hun har siden 2016 overvejende
brugt tid og energi på de udviste unge på Udrejsecentret,
Kærshovedgård ved Bording. Mødet med dem har forandret
hendes liv.

Marie Ammitzbøll, 72 år, bor i Holstebro og har været
sygeplejerske og jordmor. Hun har været udsendt af Luthersk
Mission som missionær til Etiopien 1975-2012. Siden 2015
har hun været involveret i dåbs-oplæring og kristendomsundervisning for asylansøgere ved Nørrelandskirken i Holstebro.

Jørgen Heager Nielsen har arbejdet som forlagsredaktør på
Lohse og journalist på Indre Missions Tidende/impuls. Han er
forfatter til flere bøger, blandt andet ”Muslimer møder Jesus” og
et par romaner (se lohse.dk) og har været redaktør af genkomst.
dk og fritidsforkynder i Indre Mission.

Jørgen Heager Nielsen, Marie Ammitzbøl og Anne Lisbeth
Sonne vil med forskellige indfaldsvinkler føre os ind i
feltet mellem de to religioner og give os et billede af de
problemstillinger, der opstår i mødet.

Et fåtal er agressive og militante og vil med vold og magt
kæmpe for Sharialoven. Et andet fåtal ønsker at høre om, hvad
kristendom er for noget, og nogle tusinder er blevet døbt.

I 1970-erne dukkede en mand op i den danske
debat og argumenterede for, at Danmark skulle være
”Muhammeddanerfrit område”!Sådan blev det ikke! Der bor
omkring 320.000 muslimer i Danmark (2010-tal). De fleste
gør ikke meget væsen af sig. De overholder ikke de muslimske
leveregler og kommer sjældent eller aldrig i en moske.

