
29. juni – 2. juli 2017 
Bibelskolen i Grimstad

SOMMERSTEVNE2017

HELSTØPT



HJERTELIG 
VELKOMMEN
til årets store happening: Israelsmisjonens Sommerstevne 

på Bibelskolen i Grimstad! Vi er hele mennesker, kalt til å 

leve hele og fulle liv i troen på Jesus Messias. Derfor er 

årets tema HELSTØPT, med fokus på Paulus liv og lære. 

I år står kunnskap og familie i fokus. Gjennom hele stevnet blir det 
interessante seminarer, gode bibeltimer og inspirerende kveldsmøter. 
Fredag markerer vi reformasjonsjubileet med seminar om Luthers  
jødeutsagn og teaterforestillingen Luther med latter. Lørdag inviterer 
vi til familiemøte med Jarle Waldemar, misjonstivoli og misjonsløp.  
Med andre ord – her er noe for hele storfamilien! 

Det er med stolthet vi presentere Angelica Horspole som årets  
hovedtaler. Hun er en messiansk jøde som i dag er bosatt i England, 
og mange vil nok kjenne henne igjen fra diverse Norgesturnéer.  
Hun er tidligere BridgeBuilders deltager, har et sterkt vitnesbyrd  
og en særdeles god formidlingsevne.

Dette er ei uke du ikke vil gå glipp av!  
Ta med storfamilien og kom!

Hilsen

Benedicte Heitmann Vegard F. Soltveit 
utviklingskonsulent assisterende
for sommerstevnet generalsekretær

Angelica 
og Dan 
Horspole 



TORSDAG:
15.00:  Innkvartering Bibelskolen i Grimstad

17.30:  Velkomst og middag i matsalen

19.00:  Åpningsmøte

21.00:  Shalomkro

FREDAG:
08.00:  Morgenbønn

08.30:  Flexifrokost

09.30:  Morgensamling med bibeltime 
Tema: Grunnfestet

11.30:  Seminar: Luthers jødeutsagn

13.00:  Lunsj

14.15:  Speed learning

16.30:  Helgemåltid

19.00:  Kveldsmøte

21.00:  Teaterforestilling: Luther med latter

LØRDAG:
08.00:  Morgenbønn

08.30:  Flexifrokost

09.30:  Morgensamling med bibeltime 
Tema: Rotfestet

12.30:  Lunsj

13.30:  Misjonstivoli og misjonsløp

16.00:  Familiemøte med Jarle Waldemar

17.30:  Middag 

19.00:  Kveldsmøte

21.00:  Shalomkro

SØNDAG:
08.30:  Morgenbønn

09:00:  Flexifrokost

11.00:  Familiegudstjeneste

13.00:  Avslutningslunsj 

PROGRAM

Familiemøte
med Jarle Waldemar 

Lørdag kl 16

Luther  
  med Latter
Forestillingen

FREDAG  
30. JUNI  
KL 21.00



Waves er navnet på barne- og ungdomsopplegget på stevnet. 

Noe som kjennetegner bølger er at de er i bevegelse. Noen 

ganger små, andre ganger store. Barn og unge er i bevegelse, 

både fysisk, mentalt og åndelig og vi ønsker å ta dem på alvor. 

Det vil bli fire dager med mange morsomme aktiviteter, hvor 

det legges til rett for nye vennskap og med et tydelig fokus på 

Jesus slik at de kan bli bedre kjent med Han!

Derfor har vi et tilbud for de forskjellige aldersgruppene, med egne ledere. I år 
smeller vi i gang med et felles Waves åpningsmøte på torsdagskveld, og resten 
av helgen er det eget opplegg på morgen og kveld for hver aldersgruppe. 
Lørdag blir familiedag med blant annet besøk av Jarle Waldermar. 

Vi gleder oss! 

Gruppeinndelingen  
vil bli som følger:

Splashers: 0-2 år 
Det blir tilrettelagt for lekekrok i 
nærheten av møtesalen.

Paddlers: 3-5 år 
Opplegg sammen med  
Swimmers under bibeltimer  
med tilpasset forkynnelse, sang 
og musikk, lek og moro.

Swimmers: 6-9 år 
Opplegg sammen med Padd-
lers under bibeltimer, og eget 
opplegg under kveldsmøter. 
Samlinger med tilpasset forkyn-
nelse, sang og musikk, lek og 
moro, filmvisning med mer.

Surfers: 10-12 år 
Egne samlinger under bibel-
timer og kveldsmøter. En del 
uteaktiviteter, utflukt, sang og 
musikk, andakt, filmvisning  
med mer.

Divers: 13-15 år 
Egen camp på stevneområdet 
med varierte aktiviteter, bibel-
timer, lovsang, grilling, sol og 
bad og mye moro.

16 år eller eldre? 
Hjertelig velkommen til å være 
med som hjelpeleder.

Velkommen til Waves!  
Hilsen Linda Ekerhovd,  
daglig leder return2sender



Slik kommer du til  
Bibelskolen i Grimstad: 

Veibeskrivelse hvis man kommer kjørende 
på E18: Du svinger av på avkjørsel nr 82 mot Øst-
erhus. Videre følger du skilt mot Bibelskolen.

Fly til Kjevik (Kristiansand) og ta buss videre til 
Grimstad

Buss til Grimstad (Lavprisekspressen, Sørland-
sekspressen og Konkurrenten): Busstoppet heter 
Betania (noen sier Øygårdsdalen)

Innkvarteringsmuligheter:
De fleste rom har eget bad

1 Voksne i dobbeltrom på internat (kr. 2.600,- pr. pers)

2 Enkeltrom. (kr. 3400,-)

3 Ungdom 13-19 år i sovesal (kr. 1700,- pr. pers)

4 Barn 5-12 år (kr. 1100,- pr. pers.)

5 Barn 0-4 år m/ eget sengetøy(gratis)

6 Campingvogn/ bil eller telt, ekskl. måltider  
(kr. 350,- pr. enhet. /døgn)

7 Campingvogn/ bil eller telt inkl. måltider (kr. 350,- /døgn. 
+ 325,- pr. pers/ døgn)

10 Dagsbesøk kr. 350,- pr. dag (barn kr. 175,- pr. dag) 

Meld deg på via www.checkin.no  
eller skriv til post@israelsmisjonen.no

 
Du kan også ringe 22 98 85 00 

Priser:
Voksne: kr 500 (kr 600 etter 15. mai) 

Barn og tenåringer (under 4 år gratis): kr 250  
(kr 300 etter 15. mai)

Makspris for familier: kr 1300 (kr 1500 etter 15.mai) 

PÅMELDING 



Den Norske Israelsmisjon
Holbergsplass 4, 0166 Oslo
Tlf: 22 98 85 00
Epost: post@israelsmisjonen.no

www.israelsmisjonen.no

Scan koden og les 
mer på vårt nettsted!

Følg oss gjerne på  
facebook/israelsmisjonen


