
FRELST

28.juni –1.juli

Hedmarktoppen 

folkehøyskole

SOMMERSTEVNE
2018 – med landsmøte



VELKOMMEN!

Avi Snyder

For alle som vil bli engasjert og lære mer om evangeli-

sering overfor jøder – dette er uken du ikke vil gå glipp 

av! Alt er lagt godt til rette for fantastiske dager på Hed-

marktoppen, for hele familien. Sommerstevnet passer for 

deg som kjenner Israelsmisjonen godt, og for deg som vil 

bli kjent med oss. I år er det også Landsmøte, som vil bli 

avholdt torsdag ettermiddag og fredag formiddag. 

Avi Snyder er årets hovedtaler, lederen for Jews for Jesus Europa. Snyder 
har en utrolig formidlingsevne som engasjerer og utfordrer. Det siste året 
har han vært aktuell med boka «Jews don’t need Jesus – and other mis-
conceptions». Denne er høyst aktuell, og vi har oversatt boka til norsk. 

Årets tema er Frelst, og har tatt utgangspunkt i Snyders bok. Vi vet at 
evangeliet er Guds kraft til frelse, og Paulus bønn er at jødene må bli 
frelst. Hvorfor er det kristne som mener at det likevel er galt å dele evan-
geliet om Jesus med jøder? Sommerstevnet vil gi gode og dagsaktuelle 
grunner til hvorfor vi bør dele evangeliet med det jødiske folk. 

I tillegg møter du mange av våre misjonærer og volontører, blant  
annet Elisabeth Levy, Marit og Bradley Long og Tor Arne Grimstad.

Vi håper du kommer, lar deg engasjere, utfordre og kjenne på  
fellesskapet sammen med oss!

Hilsen

Benedicte Heitmann Vegard F. Soltveit 
Arrangementkoordinator assisterende generalsekretær



PROGRAM
Pianist 
Carl-Jørgen 
Bakke 

TORSDAG:
15.00:  Innkvartering og velkommen

16.00-18.00:  Konstituering av Landsmøte 

 Profilforedrag/samtale

 Presentasjon av kandidater til valg

18.00: Middag

19.00: Kveldsmøte

21.00: Shalomkro 

FREDAG: 
08.00: Morgenbønn

08.30: Flexifrokost

09:30: Morgensamling 

10:30: Landsmøte

13.00: Lunsj 

14.00: TED-talks

16.30: Helgemåltid

19.00: Kveldsmøte

21.00: Shalomkro 

LØRDAG:
08:00: Morgenbønn

08.30: Flexifrokost

09.30: Morgensamling og bibeltime

12.30: Lunsj

13.30: Misjonstivoli og misjonsløp

17:30:  Middag

19.00: Kveldsmøte

21.00: Shalomkro 

SØNDAG:
08:30: Morgenbønn

09:00:  Flexifrokost

10:00: Morgensamling og bibeltime

12:30:  Avslutningslunsj

14.00: Familiegudstjeneste



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. Vi ønsker å ta dem på alvor. 

Det vil bli fire dager med mange morsomme aktiviteter, hvor 

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

Jesus slik at de kan bli bedre kjent med ham.

Derfor har vi et tilbud for de ulike aldersgruppene. Hver gruppe har egne 
ledere. Torsdagskveld er det et felles Waves åpningsmøte, og resten av helgen 
er det eget opplegg på morgen og kveld for hver aldersgruppe. 

Lørdag blir den store misjonsdagen med misjonstivoli og misjonsløp. Vi fortset-
ter fjorårets suksess med misjonsløp og håper enda flere vil bli med på moroa.  
Følg med på return2sender sin facebookside for oppdatering om misjonsløpet 
– slik at du kan komme forberedt til stevnet med mange sponsorer. 

Gruppeinndelingen  
vil bli som følger:

0 - 2 år: Splasher
Det blir tilrettelagt for en leke-
krok i nærheten av møtesalen

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

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

10 - 12 år: Surfers
Egne samlinger under bibel-
timer og kveldsmøter. God 
forkynnelse, sang og musikk, 
filmvisning og mye moro. 

13 - 15 år: Divers
Egne bibeltimer med forkyn-
nelse og lovsang, uteaktiviteter, 
grilling, bading og utflukter.

16 år og eldre?
Kom og bli med som leder i 
Waves. 

Vi gleder oss! 

Hilsen Linda Ekerhovd,  
daglig leder return2sender



Overnatting:
Enkeltrom med frokost:  590 kr per døgn
Dobbeltrom med frokost:  450 kr per pers/døgn
Telt:  300 kr per enhet/døgn
Camingvogn m/strøm:  350 kr per enhet/døgn
 

Mat
Ved forhåndsbestilling:
Frokost:  90 kr
Lunsj:  130 kr
Middag:  175 kr

Priser sommerstevne 2018:
Stevneavgift – gjelder alle alternativer

Dagspris:  (Før/etter 15.mai)

Torsdag:  100 kr / 125 kr
Fredag:  200 kr / 225 kr
Lørdag:  200 kr / 225 kr
Søndag:  100kr / 125 kr
Barn 4-12  halv pris
Barn under 4 år  gratis
Makspris familie:  1500 kr / 1700 kr 

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

 
Du kan også ringe 22 98 85 00

Velkommen til  
Hedmarktoppen  
folkehøgskole! 

Limhusvegen 15, 2315 HAMAR



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

www.israelsmisjonen.no      /israelsmisjonen

Scan koden og les mer  
på vårt nettsted  
israelsmisjonen.no/
sommerstevne

Evangeliet 
 tilbake til jødene


