MEDVIRKENDE

Klaus Højgaard Laursen, født i 1978 på
Bornholm. Er bachelor i teologi. Har
en passionen for at lære udenad og
formidle ved at recitere og dramatisere. Gift med Mette og bor i Gjern ved
Silkeborg.
Frank Risbjerg Kristenen er født i 1966.
Uddannet bankassistent, teolog og
psykoterapeut. Han p.t. er deltidsansat i Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM) som konsulent og er
samtidig privatpraktiserende psykoterapeut. Frank har tidligere været ansat
i Indre Missions Ungdom som ungdomskonsulent og
undervisningskonsulent samt i Kristeligt Forbund for
Studerende (KFS) som bibelskolelærer på KFS’ Ledertræningscenter (LTC). Bor i Ødsted v/Vejle
Anders Laugesen er programvært og
foredragsholder og født i 1960. Som
spejder blev der vagt en interesse for
det åndelige og for Gud. I Gymnasietiden blev et besøg i Gravkirken i Jerusalem et afgørende møde med Gud
– Jesus. Dette møde har været afgørende
i de mange religionsmøder Anders har haft. Siden 1987
har tro og kirkestoffet i DR fyldt meget i arbejdslivet.
Mange kloge samtaler om tiden og troen har fundet
sted i skurvognen, ved hjemmet i nærheden af Hadsten.
Er uddannet cand. phil. i kristendom/religion.

3.-4. MA J 2022

Overnatning

Man er velkommen til at tage campingvogn med til overnatning, da det er begrænset værelser der rådes over på
lejren. Princippet: Først til mølle vil blive brugt …

Priser pr. person

Med overnatning på værelser
med 2 personer på
Med overnatning på værelser
med mere end 2 personer på
Uden overnatning
Med overnatning i egen campingvogn

Seniorlejr på
Kjelsø Lejren

kr. 800
kr. 750
kr. 650
kr. 650

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig – og det senest mandag
den 18. april til:
Erik Bertelsen, Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø.
Tlf. 71 75 23 33.
Meget gerne på mail: e.bertelsen@mail.tele.dk
Alle der tilmelder sig på mail, får en bekræftelse på
tilmeldingen. Der fremsendes faktura til indbetaling.
Husk at melde: Værelsestype, campingvogn eller køre
hjem.
Hensyn til mad: Diabetes, gluten eller andet.
Maks. deltagerantal 110.

Medbring

Personligt lejrudstyr – inkl. sengetøj, Sange og salmer.
Der vil være salg af bøger fra Forlagsgruppen Lohse.

Kjelsø Lejren
Bøgedal 4
8643 Ans By

Indbydere

Indre Mission i Region Midt og
Indre Missions seniorarbejde

Velkommen

Erik Bertelsen og Bjarne Hvidberg

IM

Senior

T EM

Hans Ole Bækgaard, født i 1973 i Nysum
i Himmerland. Er cand. teol. fra Menighedsfakultet og universitet i Århus.
Formand for Indre Mission. Indtrådte i
Indre Missions hovedbestyrelse 2009.
Formand 2011 – og fra 1. februar 2019
købt fri til at kunne være formand på fuld
tid. Fra 2005-2009 dansk præst i Israel og virkede herefter bl.a. som sognepræst i vikariater i Odense og på
Amager; 2011-2019 som ledende valgmenighedspræst i
Aarhus Bykirke. Gift og har to børn.
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PROGR AM
Tirsdag den 3. maj
Ankomst, kaffe og rundstykker fra kl. 09.00.
Kl. 10.00: Velkomst, indledning og
informationer.
Kl. 10.15-11.45: Klaus Højgaard Laursen.
»Frihedens fuldkomne lov«
• »Klaus vil bruge bibelrecitationer
fra både Det Gamle og Det Nye
Testamente til at belyse emnet.«
Pause med forfriskning undervejs.
Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.00: Kjelsø Lejrens nabo, IM Genbrug
har åbent.
Kl. 14.00: Frank Risbjerg Kristensen: Fri i
relation til andre mennesker og sig
selv.
• Den frihed som Jesus giver,
fritager ikke os for at være i
relation til andre, tværtimod.
• I den første menighed taler man
om hinanden som: Brødre og
søstre!
• For ikke menighedsmedlemmer,
skal de være som en liflig duft
fra Herren!
• Og den overordnede formaning:
Hold fred med alle mennesker,
så vidt det står til jer.
Kl. 15.00: Kaffepause.

Frank Risbjerg Kristensen
fortsætter: Et sundt forhold til
Jesus Kristus
• Udfordrer os, til at have et sundt
forhold til os selv, og vor næste.
Kl. 16.30-17.00: Samtaletid
Kl. 17.30: Middag.
Kl. 19.30: »Den varme stol«.
Kl. 21.00: Aftenkaffe.

Onsdag den 4. maj
Kl. 08.00: Flaget op, dagens ord og
morgenmad.
Kl. 9.45-11.15: Hans Ole Bækgaard:
Frihed til hvad?
• Den sande frihed er ikke frihed
til hvad som helst.
• Sand frihed er snarere et 		
		 paradoks: At være fri til at være
		 bundet!
• Hvordan hænger det sammen
			 i en bibelsk virkelighed og i 		
		 vores kristenliv?
• Hvilket perspektiv kaster 		
		 Romerbrevet kap. 6 på 			
		 spørgsmålet om ”frihed”?
			 Pause med forfriskning 			
		 undervejs.

Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.30: Lejrliv
Kl. 15.00: Kaffe.
Kl. 15.30-17.15: Anders Laugesen: Åndsfrihed
– frihed til at møde andre
mennesker.
• Frihed – men hvad binder os så
sammen?
• Er religionsfriheden under pres?
• Friheden til at udtrykke sin tro i
det offentlige rum.
• Munden er fri – hånden er
bundet.
Kl. 17.30: Festmiddag.
Kl. 19.30: Festaften! Tak, lov og pris.
Kl. 21.00: Lejren slutter.

