PROGRAMHÆFTE

Adventistkirkens
årsmøde
Himmerlandsgården 25.-29. maj 2022

aarsmode.adventist.dk
PRAKTISKE TELEFONNUMRE

HJERTESTARTER

Brandsikring: Allan Falk

2388 1380

Pedel: Glen Markussen

2298 3629

Rengøring/toiletter: Malene Svendsen

2140 3176

Findes ved
infostanden
i mødeteltet

Praktisk koordinator: Flemming Pedersen 2191 5110
Infostand
MobilePay, Adventistkirken

5060 0495
45 084

Førstehjælp, læge: Allan Dorland
AKUT ALARM

5060 4840
112

2

HJERTELIG VELKOMMEN
til Adventistkirkens årsmøde
Efter 3 år med afstand og aflysninger trænger vi til et gensyn
med hinanden. I den tid, hvor vi har måttet undvære hinanden,
er vi blevet mindet om, hvor vigtigt fællesskabet er for os, og
hvilket håb vi har om det store gensyn, når Jesus kommer igen.

Dialogmøder
Formiddagene torsdag og fredag er sat af til dialogmøder i det store telt. Vi sætter fokus på
vores mission og identitet som kirke. Der vil være et klart bibelsk budskab og anledning til
at samtale om nogle af de udfordringer, vi står overfor.
TORSDAG FORMIDDAG leder Thomas Müller og Lasse Bech ud i en drøftelse om Adventistkirkens
identitet som en global missionsbevægelse. Det er en styrke for vores trossamfund at være organiseret globalt. Det giver indimellem også nogle udfordringer. Der vil som en del af mødet denne formiddag
blive anledning til at stille spørgsmål og drøfte den advarsel, der er kommet til en række unioner – herunder også den danske – angående bevillinger til prædikanter.
Den ekstraordinære generalforsamling har kilet sig ind midt i torsdagens formiddagsprogram. Der
er blot et enkelt punkt på dagsordenen – en præcisering af en paragraf i vores vedtægter, så vi håber, det
kan gøres hurtigt og effektivt, så der stadig er god tid til dialogmødet.
FREDAG FORMIDDAG sætter Bjørn Ottesen fokus på Adventistkirkens mission i Danmark. Hvordan
tænker folk i dagens Danmark? Hvilket budskab og hvilken mission har vi i forhold til den målgruppe, vi
står overfor? Hvordan kan vi formidle evangeliet i dag og være til velsignelse for vores medmennesker –
som menigheder og som enkeltpersoner?

Kurser og workshops på årsmødet
På næste side finder du en oversigt over kurser og workshops, som du kan planlægge ud
fra. Der er et varieret udbud – både for unge og ældre. Vi håber, at alle finder noget, der er
interessant og berigende for dem.
Talere og kursusholdere
Fra venstre: Thomas Müller, Lasse Bech, Bjørn Ottesen, ADRA Danmark (Jens Vesterager), Ian Sweeney,
Paul Birch Petersen, Kasper Carstensen, Steven Hulbert, Jan-Gunnar Wold, René Bidstrup, Julie Arlgade.
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KURSER OG WORKSHOPS
TORSDAG kl. 14.30-15.30 Mødeteltet
ADRA: Engagement
Kreativ, hyggelig workshop om Hjælpeaktion 2022

FREDAG kl. 14.00-15.00 Mødesalen
Paul B. Petersen: Til lands, til vands og i luften!
Hverdagsliv og temaer fra Apostlenes Gerninger

Hvordan kan din menighed blive mere engageret? Få inspiration til at samle ind på nye måder og til at dele gode
ideer med hinanden. Hør om retningslinjer og regler, når
du samler ind til Hjælpeaktion og hvad pengene går til.

Hvor bevæger Guds Ord sig hen i Apostlenes Gerninger?
Vi slår følge med de første kristne på deres rejseliv rundt
i det romerske rige.

TORSDAG kl. 14.30-15.30 Mødesalen
Paul B. Petersen: Ud af fængsel – liv og død
Hverdagsliv og temaer fra Apostlenes Gerninger
Død og opstandelse er et væsentligt begrebspar i Apostlenes Gerninger. Det illustreres bl.a. ved fængselsoplevelser og redning fra verdensdybet. Vi besøger de græsk-romerske fængsler for bedre at forstå emnet.
TORSDAG kl. 14.30-15.30 Bjælkehytten
Kasper Carstensen: Sundhedsmissionær-erfaringer
Sundhedsevangelisme
Sundhedscentre, maddemonstrationer og sundhedsforedrag – hør om, hvordan vi kan vidne og dele troen med
andre gennem sundhedsbudskabet.
TORSDAG kl. 14.30-15.30 Klasseværelset
Erik Marcussen: Kroppens mysterier
Tro og god videnskab
Tro og god videnskab kan forenes. Vi behøver ikke at vende videnskaben ryggen, når vi vælger at tro på skabelsen
og syndfloden. Vi sætter fokus på kroppen – fra øjet og
øret til fordøjelsen og cellen.
TORSDAG kl. 14.30-15.30 Ungdomsteltet
Steven Hulbert: Menighedsplantning
I de senere år har menighedsplantning været en af de
måder, man har kunnet række ud med evangeliet til nye
målgrupper og ind i et lokalsamfund. Hør om erfaringer
fra England, om muligheder og udfordringer.
TORSDAG kl. 14.30-15.30 + FREDAG kl. 14.00-15.00
Begge dage i konferenceværelset
Jan-Gunnar Wold: Udnyt teknikken bedre
Samtale omkring bedre brug af tekniske hjælpemidler i
menigheden. Deltag en eller begge dage.
Bliv inspireret til at bruge de tekniske muligheder i din
lokale menighed. Vi deler erfaringer, ser på nye muligheder og på bedst mulig brug af menighedens udstyr.
Er du menighedens sekretær eller har ansvar for hjemmeside, menighedsnyt, mødeplanen eller redigering af
menighedens Facebookside, er denne workshop for dig.
FREDAG kl. 14.00-15.00 Mødeteltet
Ian Sweeney: Kursus for lægprædikanter
Inspiration og idéer til, hvordan du kan udvikle dig til at
holde gode og stærke prædikener. Ian Sweeney er en
anerkendt og dygtig forkynder. Han vil dele erfaringer fra
mange år som leder i kirken.

FREDAG kl. 14.00-15.00 Bjælkehytten
Kasper Carstensen: Succesrig maddemonstration
Sundhedsevangelisme
Praktisk gennemgang af hvordan du kan afholde en maddemonstration i samarbejde med din lokale menighed.
FREDAG kl 14.00-15.00 Klasseværelset
Erik Marcussen: 371 dage, der forandrede verden
Tro og god videnskab
Se billeder og videoklip fra forskellige geologiske museer,
som viser en stor vandkatastrofe i urtiden. Vi besøger
Bornholm, Berlin og Bruxelles, og der er mange overraskelser undervejs.
FREDAG kl. 14.00-15.00 Ungdomsteltet
Julie Arlgade: Tro og SoMe
Workshop om at dele troen på sociale medier
Har du nogensinde haft lyst til, på en eller anden måde,
at dele din tro på sociale medier? Følger du nogle andre,
som du synes er gode til netop det?
På ”Tro og SoMe“-workshoppen kommer Julie Arlgade,
som er digital rådgiver og SoMe ekspert, og fortæller om,
hvordan man kan bruge SoMe på en personlig måde, og
hvorfor de mest populære ”kristne“ SoMe aktører lykkes
med at dele deres tro på en god måde. Så hvis du har
lyst til at dele din tro på SoMe, så kom til ”Tro og SoMe“workshop i ungdomsteltet, og få gode idéer til hvordan.
SØNDAG kl. 9.30-11.00 Klasseværelset
René Bidstrup: Håbet om fremtiden i nutiden
”I er jordens salt“ og ”verdens lys“
Guds kærlighed kalder os til tjeneste, hvor vi må handle
og leve retfærdigt. En workshop, hvor det teologiske
fundament for det kristne sociale arbejde undersøges.
SØNDAG kl. 9.30-11.00 Mødesalen
Paul B. Petersen: Nyt lys fra Daniels Bog?
Kan man (stadig) stole på Daniels Bog og hvordan hænger
bogen sammen?
Evangeliske kristne fastholder Daniels Bogs troværdighed
og oprindelse. Hør om ny, spændende forskning på dette
område! Daniels Bog kombinerer to sprog, adskillige genrer og to narrative aspekter. Hænger den sammen som
bog? Er det et klart og konsekvent budskab? Adventistforskere har de seneste år bidraget med nye undersøgelser
af bogen. Hør lidt fra kirkens internationale teologiske
kongres om profetierne i Rom i 2019.
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HOVEDPROGRAM
ONSDAG 25. MAJ

SABBAT 28. MAJ

18.00 Aftensmad

7.15 Morgenbøn i konferenceværelset

19.30 Aftenmøde: Ian Sweeney
		
Kun perfekt er godt nok

7.45 Morgenandagt og flaghejsning

21.00 Servering i spisestuen

TORSDAG 26. MAJ
7.15 Morgenbøn i konferenceværelset
7.45 Morgenandagt og flaghejsning
8.00 Morgenmad
9.30 Dialogmøde v/ Thomas Müller og Lasse Bech
		
Adventistkirkens identitet som global missions		bevægelse
10.10 Pause
10.30 Ekstraordinær generalforsamling
11.30 Dialogmøde v/ Thomas Müller og Lasse Bech
		 Hvordan holder vi sammen som en global
		 bevægelse? Åbent forum om advarslen fra
		Generalkonferencen
12.30 Middagsmad
14.30 Kurser og workshops
16.00 ADRA-program og generalforsamling
18.00 Aftensmad
19.30 Aftenmøde: v/ Ian Sweeney
		 Vores nære og kære
21.00 Servering i spisestuen
21.15 HappyHand generalforsamling i mødesalen

FREDAG 27. MAJ
7.15 Morgenbøn i konferenceværelset
7.45 Morgenandagt og flaghejsning
8.00 Morgenmad
8.30 Generalforsamling: Foreningen for danske
		 Adventistseniorer i mødesalen
9.30 Dialogmøde v/ Bjørn Ottesen
		 Adventistkirkens mission i Danmark, del 1
10.30 Pause
11.00 Dialogmøde v/ Bjørn Ottesen
		 Adventistkirkens mission i Danmark, del 2
12.30 Middagsmad
14.00 Kurser og workshops
15.30 Markedsdag. Indtægten går til ADRA-projekt
17.30 Grillen er tændt for campisterne
18.00 Aftensmad
19.30 ”Homecoming“ sangprogram v/ Robert Fisher
		 Andagt v/ Ian Sweeney, Den store ”Jeg er“
21.00 Servering i spisestuen

8.00 Morgenmad
9.30 Bibelstudium
11.00 Gudstjeneste: Ian Sweeney Tyven og frelseren
12.30 Middagsmad
15.00 Langbål, musik og sang ved servicebygningen
16.00 Indsættelsesgudstjeneste*
18.00 Aftensmad
19.30 Ungdommens aften
21.00 Lovsang og pandekager i det store mødetelt
21.00 Servering i spisestuen

SØNDAG 29. MAJ
7.45 Morgenandagt og flaghejsning
8.00 Morgenmad
9.30 Kurser
12.00 Frokost
13.00 Fælles oprydning for alle
* Indsættelse er for Adventistkirken i Danmark den
formelle anerkendelse af kaldet til at lede og tjene i Den
Danske Union som præst. Ved indsættelsesceremonien
lægger vi hænderne på prædikanterne og beder en
særlig bøn om Guds velsignelse og Helligåndens kraft til
at varetage ansvaret. I år indsættes to prædikanter:
Eduardo Folster har siden 2018 arbejdet
som præst og har i dag ansvaret for Vejle og
Horsens menigheder.
Matheus Elias da Silva har siden 2017
arbejdet som præst og har i dag ansvaret for
Odense, Nyborg og Svendborg menigheder.

GÆSTETALER I DET STORE
MØDETELT
Ian Sweeney er årsmødets gæstetaler ved aftenmøderne i det store
mødetelt og ved formiddagens
gudstjeneste om sabbatten. Han blev
i november 2021 valgt til Field Secretary
i den Transeuropæiske Division efter at have ledt Den
britiske Union i godt to perioder som formand. Ian er
bredt anerkendt som en stærk forkynder, og vi kan glæde os til hans udlægning af årsmødets tema. Han ser
meget frem til at møde menigheden i Danmark.
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TEEN- OG UNGDOMSPROGRAM
Ungdomspladsen og Ungdomsteltet er for både teens og ungdom. De fleste aktiviteter er beregnet
for alle fra 13 år og op til 30 år. Steven Hulbert er genial til at favne hele denne gruppe i sine møder,
og bandet spiller sange, som ALLE kan synge med på. Spil og leg på Ungdomspladsen er også for
alle i teen- og ungdomsgruppen. Så vel mødt til et fremragende teen- og ungdomsprogram!

ONSDAG 25. MAJ
19.30 Aftenmøde i det store mødetelt
		
Ian Sweeney: Kun perfekt er godt nok
		
Det er også for unge og teens!
21.00 Ungdomsteltet er åbent med kage, lovsang,
		 vidnesbyrd, spil og hygge

TORSDAG 26. MAJ
9.30 Møde i Ungdomsteltet med Steven Hulbert
10.30 Krea og markedsdagsaktivitet
		 – vi producerer krea til salg til markedsdagen
14.30 Kurser (se side 3) Steven Hulbert er i Ungdoms		 teltet med kursus om menighedsplantning.
15.30 Teen-aktivitet: launch af ny ”Tour de Natur“
		 rundt på Himmerlandsgården. Husk mobilen!
16.00 Krea og markedsdagsaktivitet
		 – vi producerer krea til salg til markedsdagen
19.30 Aftenmøde i det store mødetelt
		
Ian Sweeney: Vores nære og kære
		
Det er også for unge og teens!
21.00 Ungdomsteltet er åbent med kage, lovsang,
		 vidnesbyrd, spil og hygge

FREDAG 27. MAJ
9.30 Møde i Ungdomsteltet med Steven Hulbert
10.30 Krea og markedsdagsaktivitet
		 – vi producerer krea til salg til markedsdagen

SABBAT 28. MAJ
9.30 Formiddagsprogram med Steven Hulbert
11.00 Gudstjeneste i det store mødetelt
		
Ian Sweeney: Tyven og frelseren
		
Det er også for unge og teens!
15.00 Langbål, musik og sang ved servicebygningen
19.30 Ungdommens aften i det store mødetelt
21.00	Lovsang og pandekager i det store mødetelt.
Vi henter spil og stearinlys fra Ungdomsteltet
og hygger til den lyse morgen.

SØNDAG 29. MAJ
13.00 Fælles oprydning for alle

På Ungdomspladsen finder du Ungdomsteltet,
som hovedsagelig er ungdommens og teenagernes mødetelt. Ved siden af Ungdomsteltet
står Teen- og spilteltet. Her kan du hænge ud
og drikke en kop kakao, spille spil og hygge. På
annoncerede tidspunkter laver vi spilturneringer,
introducerer nye spil eller hygger med gamle
kendinge. Begge telte kan benyttes frit af alle
unge mellem 13 og 30 år (vi tjekker ikke ID).

14.00 Kurser (se side 3) Julie Arlgade er i Ungdoms		 teltet med en workshop om sociale medier:
		 Tro og SoMe.
15.30 Markedsdag til fordel for ADRA
		 SABUS har en stand – hjælp modtages
		 med kyshånd!
16.30 Når markedsdagen er slut, er der Spikeball		 turnering, spil og leg på Ungdomspladsen
19.30 ”Homecoming“ sangprogram v/ Robert Fisher
		 og venner i det store mødetelt.
		 Andagt v/ Ian Sweeney, Den store ”Jeg er“
		
Det er også for unge og teens!
21.00	Når programmet i det store mødetelt er færdig,
åbner Ungdomsteltet med kage, musik, vidnesbyrd, spil og hygge.

GÆSTETALER I
UNGDOMSTELTET
Steven Hulbert er kendt for sin
lovsangsledelse, sin ydmyge tilgang til vores tro og sine nytænkende initiativer og ideer. Han er
”Frontier Evangelist“ i Sydengland,
hvor han i mange år har arbejdet med
menighedsplantning i Cornwall. Steven er uddannet
på Newbold College, hvor han har taget en ”Bachelor
of Divinity in Theology“ og en “Masters in Systematic
Theology“.
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BØRNEPROGRAMMER
0-4 år
OM AKTIVITETERNE
RYTMIK
Her kan man sammen med en voksen
være med til at synge, lave musik og
bevæge sig. Alle sanser er i brug – og
børnene elsker det! Især når der bruges
rasleæg, rytmepinde, faldskærm, ærteposer og de andre sjove ting, som hører
en rigtig god rytmik-stund til.
LEGESTUE
Har man en voksen med, så er man
velkommen i legestuen, hvis man er 0-6
år. Der kan man lege med Brio-togbanen,
dukker, plus-plus klodser, Duplo, legekøkken, bolde og meget mere. Der er
også godt for babyer at være, og der er
legetøj til de helt små også. Der er sofaer
til de ammende mødre og en kurv med
bøger til højtlæsning for de små.
Husk at rydde op, inden du og barnet
forlader legestuen.
BABYHJØRNE I DET STORE TELT
I det store mødetelt vil der være en
sofa forbeholdt babyforældre, der
har brug for at sidde lidt bekvemt og
give baby mad. Der vil også være en
kasse med legetøj til de allermindste.

TORSDAG 26. MAJ
TID

AKTIVITET

STED

09.30-10.00

Rytmik

Dagligstuen

10.00-11.00

Børnemøde

Dagligstuen

11.15-12.15

Legestue 0-6 år

Dagligstuen

14.30-17.00

Legestue 0-6 år

Dagligstuen

FREDAG 27. MAJ
TID

AKTIVITET

STED

09.30-10.00

Rytmik

Dagligstuen

10.00-11.00

Børnemøde

Dagligstuen

11.15-12.15

Legestue 0-6 år

Dagligstuen

14.00-15.00

Legestue 0-6 år

Dagligstuen

SABBAT 28. MAJ
TID

AKTIVITET

STED

09.30-10.30

Bibelklub
Børn med efternavn fra A til M
Børn med efternavn fra N til Å

Dagligstuen
Mødesalen

10.45-12.15

Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen

14.00-17.30

Legestue 0-6 år
Forældreopsyn

Dagligstuen
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TORSDAG 26. MAJ
TID

AKTIVITET

STED

09.30-10.00

Klar-parat-start 4-12 år

Børneteltet

10.00-11.00

Børnemøde 4-8 år

Klasseværelset,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år

Børneteltet

11.30-12.30

Udeaktiviteter

Plænen /sandkassen

14.30-17.00

Udeaktiviteter

Plænen / sandkassen

Krea-værksted

Børneteltet

FREDAG 27. MAJ
TID

AKTIVITET

STED

09.30-10.00

Klar-parat-start 4-12 år

Børneteltet

10.00-11.00

Børnemøde 4-8 år

Klasseværelset,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år

Børneteltet

Udeaktiviteter

Plænen / sandkassen

Krea-værksted

Børneteltet

Udeaktiviteter

Plænen / sandkassen

Krea-værksted

Børneteltet

11.30-12.30

14.00-15.15

SABBAT 28. MAJ
TID

AKTIVITET

STED

09.30-10.15

Klar-parat-start 4-12 år

Børneteltet

10.15-11.15

Børnemøde 4-8 år

Klasseværelset,
hovedbygningen

Børnemøde 8-12 år

Børneteltet

15.00-16.00

Bål og sang

Langbålet bag
servicebygningen

16.00-17.30

Den store gensynsfest

Børneteltet

4-8 år / 8-12 år
OM AKTIVITETERNE
KLAR-PARAT-START
Vi begynder dagens mange aktiviteter i
Børneteltet, hvor alle børn fra 4-12 år får
en fælles start. Der bliver sang, introduktion til dagens team, professorhjørnet,
besøg af nogle helt særlige gæster og
så er der informationer om alle de ting,
som vi kan lave i løbet af dagen.
KREA-VÆRKSTED
Du kan komme og hygge med nogle
kreative voksne og dine venner hver
eftermiddag i Børneteltet. Du kan bl.a.
lave perleplader, dekorere figurer, dryppe
med lys og lave andre kreative ting, som
du enten kan tage med hjem eller sælge
på markedsdagen. Vi har også brug for
at lave flotte dekorationer til teltet inden
den store gensynsfest lørdag. Du kan
også tegne og male, eller slappe lidt af
og hænge ud med dine venner.
UDEAKTIVITETER
For de 4-8 årige er der hoppepude og
snobrødsbål. Ved Bjælkehytten er der
legeplads med gyngestativ og legehus,
og verdens største ”sandkasse“, hvor man
kan grave og lege og blive beskidt fra top
til tå – og have det noget så fantastisk,
når fantasien får frit løb i kreativ sandslotsbygning. Ved bålet vil der være
voksenopsyn. Kan man følge med i de
større børns aktiviteter, er man også
velkommen der.
For de 8-12 årige arrangerer vi flere
forskellige aktiviteter, f.eks. capture-theflag, rundbold, raketbygning, papirflyskonkurrence. Dagens aktiviteter oplyses
til ”Klar-parat-start“. Vi mødes ved SABUSflaget på den store græsplæne eller i
Børneteltet. Hold også øje med infoskærmene for dagens aktivitetstilbud.

SERVICEOPLYSNINGER
OPLEV NATUREN

PRIVATE UDGIVELSER

Der er mange muligheder for at opleve naturen på
Himmerlandsgården. Gå ikke glip af en gåtur i det
skønne landskab.

Der kan være medlemmer, som på eget initiativ
uddeler materiale under årsmødet. Dette materiale
udtrykker ikke nødvendigvis Adventistkirkens officielle
holdning.

KØRSEL PÅ PLADSEN
VIS HENSYN! Efter man er kommet på plads, beder
vi om mindst mulig kørsel i bil på campingpladsen.
Ingen kørsel mellem kl. 22-07.

HUNDE OG KATTE

ELBILER OG STRØM I CAMPINGVOGNE

OPRYDNING

Der bruges meget strøm på Himmerlandsgården, og
kapaciteten på elnettet er presset. Derfor må man
ikke lade sin elbil (heller ikke med en ”mormorlader“).
Skulle det lykkes at få sat en ladestander op i tide,
vil det blive annonceret. I så fald skal der bookes tid.
Tidsrummene vil være af relativ kort varighed, og der
bliver opkrævet betaling.

Hver menighed har fået en specifik opgave, men alle
opfordres til at give en hånd med nedpakningen søndag efter frokost. Henvend dig til Flemming Pedersen.

Campister bør undgå at have mere én elektrisk enhed
med høj effekt kørende samtidig (fx elkedel, varmeblæser mm.)

Ingen adgang for hunde og katte i mødeteltene eller i
bygningerne. Hunde skal til enhver tid holdes i snor.

FØLG MED

Vær med i det store mødetelt, selv om du
ikke kan være fysisk til stede.
• Møder bliver streamet på
aarsmode.adventist.dk
Se også Facebook.com/adventistkirken

Markedsdag fredag kl. 15.30-17.30
Al indtægt på markedsdagen går til ADRA’s husprojekt i Uganda!

I ADRA’s husprojekt får udsatte flygtningefamilier i
Uganda et hus. Ud over selve huset modtager de også
toilet og bad, et bæredygtigt komfur, frugttræer, såsæd
og haveredskaber. Et hus med faste vægge og en låsbar
dør betyder både beskyttelse og en ny begyndelse for
mennesker, der er flygtet over hals og hoved fra alt,
hvad de havde. Med huset får familierne fundamentet
til en ny start.

