
Seniorlejr på Kjelsø
9. - 10. maj 2017

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

Priser pr. person
Med overnatning på værelser med 2 personer på  kr. 800
Med overnatning på værelser med mere end 2 personer på kr. 750
Uden overnatning      kr. 650
Med overnatning i egen campingvogn   kr. 650

Tilmelding
Tilmelding er nødvendigt – og det senest tirsdag 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.

Medbring
Personligt lejrudstyr – inkl. sengetøj. bibel, Sange og Salmer. 
Maks. deltagerantal: 110.

Bogbord
Der vil være salg af bøger fra Forlagsgruppen Lohse.

Indbydere
Indre Missions seniorarbejde og Indre  Mission i Midtjylland.

Vi glæder os til at byde 
velkommen.
Nancy og Erik Bertelsen, 
Thorsø. Bjarne Hvidberg, 
Tistrup.

Tema: Personer der forandrede verdenen!

Lejrens adresse Kjelsø lejren
Bøgedal 4
8643 Ans by

Praktiske oplysninger



De medvirker
Tirsdag den 9. maj
Ankomst, indkvartering, kaffe og rundstykker fra kl. 09.00
Kl. 10.00: Velkomst og indledning m.m.
Kl. 10.10 - 10.50: Sognepræst Jim Sander Christensen.
 Bibelens billede af hvem Jesus er.
 - »Men I, hvem siger I, at jeg er.« Matthæusevangeliet 16,15.
 - »Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede.« Hebræerbrevet 1,3.
 - »Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.« 1 Johannesbrev 4,8.
Pause
Kl. 10.50 - 11.45: Jim Sander Christensen:  

»Jesus der forandrede mig!« Personlig livshistorie. Jesus satte mig fri fra misbrug og 
 kriminalitet. Fra mørke til lys. Fra røveri til betaling af gammel gæld.

Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00: Fritime med mulighed for at besøge IMs genbrugsbutik
Kl. 14.00: Jesper Bacher: Mit møde med Luther, og hvad det gjorde ved mig!
Kaffepause
 Jesper Bacher: Luthers betydning for kirke og tro!
Kl. 16.30: Vi synger med »Nattergalen fra Wittenberg« ved Erik Bertelsen.
Kl. 17.30: Middag
Kl. 19.30: »Den varme stol«. Vi får besøg af en cental person der fortæller sin livshistorie.
Kl. 21.00: Aftenkaffe og andagt.

Onsdag den 10. maj
Kl. 08.00: Flaget op, dagens ord og morgenmad.
Kl. 09.45: Kurt Ettrup Larsen.
 »Fra Jerusalem til verdens ende«. Om evangeliets udbredelse gennem tiderne, og kir-

kens store vækst i vores levetid. Kirken vokser stærkt i bl.a. Kina, og i øjeblikket bliver 
der hver dag 77.000 flere kristne på verdensplan!  

Pause
 »En mand, der vakte åndeligt liv i Danmark« - om Vilhelm Beck. 
 Som sognepræst oplevede Beck vækkelser i sine egne sogne. Gennem Indre Mission var 

han med til at fylde store dele af folkekirken med nyt liv indefra.  
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.30: Hvilken sportsmand ligner jeg bedst? - Lejraktiviteter i det fri.          
Kl. 15.00: Kaffe
Kl. 15.30 - 17.15: Steen Palmqvist.
 »Når troen bliver valgt fra.«
 Fra vi bliver født, har vi brug for tætte relationer - dvs. personer vi kan læne os op af, 

beundre og som kan danne basis for den måde vi vælger at leve livet på - både menne-
skeligt og - trosmæssigt - sådan er det resten af livet.  
Man kan sige, at de får taleret ind i vores liv på godt og ondt. De kan være med til at 
bygge os op, eller det modsatte.   

Kl. 17.30: Middag
Kl. 19.30: Festaften. »Mission i KFUMs Soldatermission«
 Lene Tune-Svendsen: Sange der taler til hjertet! Solo og fællessang.

Jim Sander Christensen, Thyborøn
Har været præst i 9 år. Født på Vesterbro i København. Har 
været præst på Lolland i 4 år, i Kølkær i 3½ år, og nu i Thybo-
røn. Elsker opvask, støvsugning og wienerbrød.

Kurt Ettrup Larsen, Aarhus
Professor, dr.theol. Stammer fra Voldum ved Randers, og er 
tidligere sognepræst i Skarrild-Karstoft ved Herning. Han har 
skrevet doktorafhandling om Indre Missions historie, og er 
professor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet i Aarhus.

Steen Palmqvist, Randers
Har arbejdet med mennesker gennem de sidste 40 år ud 
fra temaer som tro, diakoni, terapi og sjælesorg. Er uddan-
net psykoterapeut og har egen praksis i Assentoft. Gennem 
årerne har Steen været ansat i Soldatermissionen, Blå Kors, 
Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler, Agape og nu som 
selvstændig.

Jesper Bacher, Rødby
Sognepræst i Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe pastorat 
i Lolland Falster stift. I gymnasietiden i hjembyen Silkeborg 
fik mødet med Luther afgørende betydning for den unge 
mand, som blev cand. Teol. fra Århus universitet, og Luthers 
skrifter lever stadig med i præstegården, og tænkningen 
om tro, kirke og samfund, som vi bl.a. kan følge i Kristeligt 
Dagblad, når Jesper Bacher kommentere mediernes gøren og 
laden.

Lene Svendsen-Tune, Aarhus
Er veteran fra Irak-krigen og tidligere soldaterhjemsleder. 
Hun fortæller om oplevelser på begge sider af disken på sol-
daterhjemmet. Fortæller om aftenandagter, felttestamenter 
og »soldatens bøn«. Dette var nogle af de ting, som lagde 
grunden til de nye soldatersalmer som blev udgivet ved 
KFUMs soldatermissions 125 års jubilæum. Nogle af sangene 
blev meget personlige grundet hendes egen tid i forsvaret.

Program


