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Velkommen til årsmøde på Himmerlandsgården. Vi har alle noget godt at se frem til. I år ligger 
Kristi himmelfarts weekenden sent. Så måske får vi sol og varme. Årsmødet giver så meget glæde: 
venner, naturoplevelser, fællesskab i sang og bøn, udfordring i undervisning, god mad, børn som 
leger, unge og ældre sammen, sport og fritid … og meget mere. Man rejser hjem taknemlig. 

I år er det en gruppe mænd, som skal lede ud i undervisning og musik. NIV (Newbold Interna-
tional Version) er en gruppe, som studerede sammen på Newbold. De er inspireret for opgaven og 
glæder sig til at komme. De vil synge, spille og tale til os omkring temaet ”Gud kender dig”. Det 
er en vidunderlig ting. Gud kender os hver og én, og han elsker os. Vi kan også kende Gud. Jesus 
sagde at ”den som har set mig, har set Faderen”. Videre inviterede han os ind i et fællesskab med 
ham; ligesom han er ét med Faderen, får vi lov til at være ét med ham og med Faderen. Dette er 
en længsel i vore hjerter: At Gud skal kende os og at vi skal kende ham. Vi beder for, at det skal 
ske på Himmerlandsgården; at vi må komme nærmere til Gud i vor forståelse og erkendelse.

Nu er vi tilbage til at holde årsmøde i Kristi himmelfarts weekenden. Tidspunktet minder os om, 
at Jesus er opstanden og lever. Han inviterer os ind i sit nærvær. Vi mødes i hans navn til årsmøde. 
Du er velkommen. Dine venner – om de er adventister eller ej – er velkommen. Vi bestræber os 
på at have tilbud, som er aktuelle for både kristne og de, som kun er nysgerrige og interesserede. 
Der bliver musik fra mange forskellige kor og artister, og workshops med en stor bredde i indhold 
og interessefelt. Hvorfor ikke invitere nogen venner med?

Du er hjertelig velkommen til dette højdepunkt i Adventistkirkens kalender. Vi inviterer dig til at 
være en del af fællesskabet og til at tage nye skridt fremad i din åndelige vandring.

Kærlig hilsen

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDEVELKOMMEN TIL ÅRSMØDE

Igen i år vil vi gøre lidt ekstra 
ud af cafételtet, og om afte-
nen skabe lidt ekstra hygge 
for aldersgruppen 30+. 

Ud over lidt let servering og 
varme drikke vil der være 
live hyggemusik for at skabe 
lidt god atmos fære. Føl dig 
fri til at hænge ud og møde 
nogle nye mennesker og 
gamle venner.

CAFÉ CAFÉ 
AFTER AFTER 
DARKDARK

Det er muligt at ligge i telt eller cam-
pingvogn under årsmødet på Himmer-
landsgården. Pladsen ligger i umiddel-
bar nærhed af mødeteltet. 

På pladsen er der en servicebygning 
med toiletter og brusere, handicaptoi-
letter, køkkenfaciliteter samt plads for 
tømning af toilet- og afløbstanke.

Campingpladsen har ca. 100 stand-
pladser, og sidste år var pladsen stort 
set fyldt op. Der er kun adgang til 
campingpladsen, hvis du har booket 
en plads på forhånd.

Priserne er i år inklusiv fri brusebad, 
så alle dine 2-kroner, kan du enten 
lade blive hjemme, eller give til spon-
sorløbet. 

CAMPINGCAMPING
Kan du gå, humpe, hoppe, (WC)rulle eller ”bare” løbe, så har Himmerlandsgården 
rigtig meget brug for lige præcis dig. Fredag eftermiddag vil sponsorløbet, eller 
”Afløbet” som det hedder i år, finde sted. Indtægterne går til at renovere badevæ-
relserne i den hvide bygning. 

Ruten er på 1.000 m (eller 6.451 hvide fliser). Inden løbet går i gang, kan du finde 
folk i din omgangskreds, på din skole eller din arbejdsplads, der har lyst til at spon-
sere dig. 

Man betaler et beløb f.eks. 10 kr (svarende til 5 WC-ruller) og hvis du løber 5 
omgange kommer din sponsor til at betale 50 kr (svarende til 25 ruller). Jo flere 
sponsorer du finder, jo flere penge skyller du ind til badeværelserne. 

Der vil være præmier til både den, der løber flest penge ind og til den, der løber 
længst. Afløbet slutter (WC)bræt efter en time.

Så tag løbeskoene på, download et sponsorskema på www.adventist.dk/aarsmode 
eller få det på årsmødet. Det bliver en god dag, som forhåbentlig blir’ badet i solskin.

SPONSORLØB – AFLØBETSPONSORLØB – AFLØBET



NIV står for Newbold International Version og er en man-
degruppe, der i midten af 90’erne blev formet af teologi-
studerende fra Newbold College. De er med årene blevet 
mere modne og har nu spredt sig i hele verden fra Helsinki 
til Texas. Gruppen består af:

LESLIE ACKIELESLIE ACKIE
Leslie har en MA fra Newbold College og har siden læst til fa-
mileterapeut. Han er afdelingsleder for familieafdelingen i den 
Sydengelske Konference. Leslie kommer fra England, men har 
rødder tilbage til Carriacou i Vestindien. Han er gift med Irma og 
de har to børn, Malia og Marlon

PAUL ELLESTONPAUL ELLESTON
Er i øjeblikket forstander i en menighed i Manchester, England. 
i 1994 afsluttede han sin MA i teologi fra Newbold College og 
læste senere til socialrådgiver. Han er gift med Sonia og har en 
datter, Zosha. Paul er fra Manchester og sporer sin rødder til-
bage til Jamaica og Barbados.

ROBERT FISHERROBERT FISHER
Præst i Silkeborg og Århus Cafékirke. Efter Robert afsluttede sin 
MA fra Newbold College var han præst i tre år i England inden 
han kom til Danmark i 1997 som ungdomspræst på Vejlefjord-
skolen. Robert er gift med Pia og de har tre børn: Lukas, Celia 
og Jamie. Robert har også rødder i Jamaica.

ATTE HELMINENATTE HELMINEN
Atte afsluttede også sin MA fra Newbold College og er i øjeblik-
ket i gang med en doktorgrad. De sidste syv år har han været 
unionsformand i Finland. Atte er gift med Marjut, som arbejder 
med Human Ressource for det nationale radio og tvselskab i 
Finland. 

THEODORE LEVTEROVTHEODORE LEVTEROV
Theo er præst i Lewisville, Texas (USA). Her bor han med sin 
kone Tsvety og deres søn Nikolas. Theo sluttede med en BA fra 
Newbold og læste videre til en M.Div fra Andrews University i 
Michigan. Han har siden hen afsluttet sin PhD i Adventist teolo-
gisk historie. Theo kommer oprindeligt fra Bulgarien.

RUNE STAVDALRUNE STAVDAL
Rune er lærer ved Ekrehagen skole i Tromsø (Norge). Efter Rune 
afsluttede sin BA i teologi fra Newbold College læste han videre 
i USA og Norge indenfor idræt og pædagogik. De seneste 14 år 
har han beskæftiget sig i undervisningsområdet. Han er gift med 
Anu og har fire drenge: Andreas, Matthias, Thomas og Niklas. 
Rune sporer sine rødder tilbage til Norge.

GEERT TAPGEERT TAP
Geert er hollænder og afsluttede sin MA i teologi og ”pastoral 
ministry” fra Newbold College. Han er i dag tilbage på Newbold 
og er afdelingsleder for åndelige og sociale aktiviteter. Geert er 
gift med Miranda og de har en teenagedatter, Melody.

NIV – ÅRETS TALERENIV – ÅRETS TALERE
Maden serveres i spisestuen. 
Vi kan bespise 200 personer ad gangen 
og 450 personer på den 1½ time der er 
mad.  I øvrigt gør vi opmærksom på, at 
børnefamilier med børn under 5 år kan 
komme ind og spise 15 minutter tidligere 
end de anførte spisetider.

Spisebilletter SKAL bestilles inden 9. maj. 
Se side 20.

Ønsker du ikke at stå i kø og vente, kan vi  
tilbyde en hurtig servering. I teltet opstil-
let på terrassen, vil det være muligt, mod 
forevisning af gyldig spisebillet, at tage 
sin mad og spise på terrassen eller evt. 
tage den med ned i sin campingvogn. 

Tina og Mike Hauvre, står sammen med 
deres hold for lækker forplejning. 

SPISEBILLETTERSPISEBILLETTER

TAKE AWAYTAKE AWAY

Fredag aften inden aftenmødet inviterer 
Adventistspejderne til en lille hyggelig 
grillfest for campisterne. 

Vi sørger for et par store grille og kar-
toffelsalat og alm salat. I sørger for det, 
I vil grille.

GRILLFEST GRILLFEST 
PÅ CAMPING-PÅ CAMPING-
PLADSENPLADSEN



ONSDAG
19.30  Åbningsmøde v/ Leslie Ackie
 ”Gud gør sig selv kendt“
21.00 Aftenhygge i spisesalen
 Café After Dark i Cafételtet

TORSDAG
07.45 Andagt og flaghejsning
08.00 Morgenmad
09.25  Kom i gang
09.30 Morgenmøde v/ Geert Tap
 ”Kendt af Gud“
11.00 Kurser
12.30  Middagsmad
14.30  Udendørs aktiviteter
16.00 Kurser
18.00  Aftensmad
19.30 Aftenmøde v/ Paul Elleston
 ”At kende Gud“
21.00 Aftenhygge i spisesalen
 Café After Dark i Cafételtet

FREDAG
07.45 Andagt og flaghejsning
08.00 Morgenmad
09.25  Kom i gang
09.30 Morgenmøde v/ Atte Helminen
 ”At gøre Gud kendt“
11.00 Kurser
12.30  Middagsmad
14.00 Sponsorløb
16.00 Kurser

18.00  Aftensmad
19.30 Ungdomsaften
21.00 Aftenhygge i spisesalen
 Café After Dark i Cafételtet

SABBAT
07.45 Andagt og flaghejsning
08.00 Morgenmad
09.25  Kom i gang
09.30 Bibelstudium v/ Theodore Levterov
 ”At kende Bibelen“
10.45 Gudstjeneste v/ Bjørn Ottesen
12.30  Middagsmad
15.00  Hele teltet synger, NIV
16.00  ”Vi har alle ret til at være ligeglade“ v/ ADRA
18.00  Aftensmad
19.30 Reklamer
20.00 NIV koncert
21.00 Aftenhygge i spisesalen
 Café After Dark i Cafételtet

SØNDAG
07.45 Andagt og flaghejsning
08.00 Morgenmad
09.30  Oprydning og nedpakning
09.30 ADRA repræsentantskabsmøde
12.30  Middagsmad

Teltet
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21.00 Café og Wii (m. andagt v/ René Bidstrup)

TORSDAG
10.00 Møde 
 Teen: Thomas Rasmussen
 Unge: NIV
15.00 Bibelterræntur (Teen)
15.00 Kurser (alle)
21.00 dropIN og Café (m. andagt v/ René Bidstrup)

FREDAG
10.00 Møde 
 Teen: Thomas Rasmussen
 Unge: NIV
15.00 Kurser (alle)
19.30 Ungdomsmøde (store telt)
21.00 Lovsangsaften 

SABBAT
09.45 Bibelstudie (delt teenagere og unge)
11.00 Fælles gudstjeneste (store telt)
21.30 Afslutningsshow 

SØNDAG
10.00 Møde 
 Teen: Thomas Rasmussen
 Unge: NIV
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Årsmøde 200
Himmerlandsgårde

Radio HLG
LYT TIL

PÅ FM 93,8 MHZ
“Vi sender taleren i skoven…“

Har du små børn, der skal tidligt i seng, 
eller har du brug for at oph olde dig i 
sommerhuset eller campingvognen 
under nogle af møderne, har du igen 
i år mulighed for at lytte til møderne i 
radioen. Vi sender direkte på FM-bån-
det fra alle møderne i det store telt. 
Så husk transistoren – eller headset til 
mobilen!
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Under årsmødet på Himmerlandsgården kan 
børnene i hobbytiden bygge fuglehuse for at 
støtte Byg1By i Afrika, som er et ADRA pro-
jekt. Som menighed har I mulighed for at del-
tage. Ved at donere 250 kr. til et hus kan jeres 
navn og en lille hilsen fra menigheden komme 
på et fuglehus, som bliver samlet, malet og 
ophængt af børnene i skoven omkring Him-
merlandsgården.

Hvis man ønsker at deltage i projektet må 
den enkelte me-
nighed henvende 
sig til anette.
falk@adventist.
dk  eller på tlf. nr. 
5671 4043.

BYG 1 BYBYG 1 BY

Sven Hagen Jensen begynder hver 
morgen men en spændende tanke 
for dagen. En kort andagt du kan 
tage med dig som en god start 
på dagen. Det bliver i forbindelse 
med flaghejsningen kl 07.45 uden 
for spisestuen 
ved hovedbyg-
ningen. Dette 
gælder tors-
dag, fredag og 
sabbat. Alle er 
velkomne.

EN GOD EN GOD 
START PÅ START PÅ 
DAGENDAGEN

Dag Tid 0 - 4 år 4 - 7 år 8 - 12 år
Torsdag  09.30-10.00 Musik, bevægelse og bøn

Anna Falk & Nadja Rolandsen 

10.00-11.00 Historietime Møde Møde

Susse Flinker Kim Hagen Jensen NIV

11.15-12.15 Legestue

Lotte Rechter

14.00-17.00 Legestue og hobby Hobby

Alice Dorland

Sport og leg Mini spejderlejer

19.00-19.30                                       Godnathistorie i dagligstuen
Else Müller

Fredag 09.30-10.00 Musik, bevægelse og bøn

Anna Falk & Nadja Rolandsen

10.00-11.00 Historietime Møde Møde

Lotte Rechter Iben og Michael Bidstrup NIV

11.15-12.15 Legestue Sport og leg Mini spejderlejer

Lisbeth K. N.

14.00-17.00 Legestue og hobby Hobby

Gitte S. Rasmussen

Sport og leg Mini spejderlejer

19.00-19.30                                       Godnathistorie i dagligstuen
Viggo Jørgensen

Sabbat 09.30-10.00 Musik, bevægelse og bøn

Anna Falk & Nadja Rolandsen

10.00-11.00 Bibelklub Bibelklub Bibelklub

Heidi Birch Iben & Michael Bidstrup Allan Falk

11.15-12.15 Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste

Jill Rasmussen Lasse Bech Andreas Müller

14.30-17.00 Legestue og hobby Sport og leg på græsplænen  og spejderne

Stine Hansen

Hobbyværkstedet

19.00-19.30                                       Godnathistorie i dagligstuen
Annique Dorland

Servering

Servering

Servering

Fælles musik for alle børn

Vejlefjords unge band

Fælles musik for alle børn

Vejlefjords unge band

Christian N. Gjesthede

Sport og leg

Fælles musik for alle børn

Vejlefjords unge band



Underviser: Leslie Ackie (NIV)

Dette kursus giver en bibelsk baggrund for 
følelsesmæssig intelligens og undersøger, 
hvordan følelsesmæssig intelligens og dens 
mangler, gennemgribende indvirker på den 
måde, som vi relaterer til hinanden på.

Vi skal se på, hvordan vi genkender og iden-
tificerer vores egne følelser, håndterer vo-
res følelser, er følsomme over for andres 
følelser, og håndterer vores relationer ef-
fektivt, og hvordan vi motiveres til at nå 
vores mål.

AT KENDE AT KENDE 
DIG SELVDIG SELV

Underviser: Paul Elleston (NIV)

Et kursus om sunde relationer og levende me-
nigheder. Relationer er en vigtig del af hverda-
gen og noget vi alle bliver nødt til at forholde 
os til. Bliv inspireret til at opbygge sunde re-
lationer.

DIN MENIGHEDS -DIN MENIGHEDS -
FAMILIE  –  VILLE FAMILIE  –  VILLE 
DU VÆLGE DEM?DU VÆLGE DEM?

2

Underviser: Atte Helminen (NIV)

Dette kursus ser på en helligåndsinspireret model 
til at opbygge enkle og organiske Syvende Dags 
Adventistmenigheder i dag.

Underviser: Theodore Levterov (NIV)

På opdagelse efter adventistidentitet. På dette 
kursus ser vi på hvordan det er at være en ad-
ventist i dagens verden, og hvordan det påvirker 
vores hverdag.

Undervisere: 
Michael Bidstrup 
& Thomas Rasmussen 

Har du brug for inspiration til din 
sabbatsskoleklasse eller studie-
gruppe? Kom og få nogle hånd-
gribelige værktøjer og et fornyet 
fokus. Undervisningen tager ud-
gangspunkt i fire hovedtemaer: 
Fællesskab, lederens rolle, mis-
sion og motivation.

Underviser: Carl-Terje Rørvik

Trænger du også til massage i nakke 
og skulder? Hvorfor har du ondt? Kom 
og hør lidt teori om muskler og smerte 
og lær hvordan du skal massere. 
Igennem 30 år har Carl-Terje Rørvik 
videreuddannet fysioterapeu-
ter og har en god evne 
til at koge tingene ned 
og gøre det forståeligt. 
Kurset veksler mellem 
praktik og teori.

Underviser: Lisbeth Nielsen

Der er mange kvinder i Bibelen, der spil-
lede afgørende roller. 
I dette kursus skal vi 
se på skønne kvinder, 
magtfulde kvinder og 
indflydelsesrige kvin-
der. Kom og bliv inspire-
ret af Bibelens kvinder.

KVINDER KVINDER 
I BIBLENI BIBLEN
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GUDS MISSIONGUDS MISSION
– ENKLE METODER– ENKLE METODER

DIN FORTID ER DIN FORTID ER 
DIN FREMTIDDIN FREMTID

MASSAGEMASSAGE

11 55
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OVERSÆTTES 
TIL DANSK

OVERSÆTTES 
TIL DANSK

OVERSÆTTES 
TIL DANSK

OVERSÆTTES 
TIL DANSK

BIBELSTUDIE BIBELSTUDIE 



Med Dorte T. Svendsen
For at information oplagres optimalt 
skal kroppen være vågen! Start da-
gen med 5 minutters aktivitet som 
vækker både krop og hjerne, i det 
store telt. 

KOM I GANG…KOM I GANG…

Der vil dagligt være forskellige 
aktiviteter for børn. Hoppe borg, 
klatrevæg, snitning, snobrøds-
bagning, samt forskellige sports-
aktiviteter. Under de forskellige 
møder og kurser for de voksne 
vil der også være møder og hob-
byaktiviteter for børn, fordelt på 3 
aldersgrupper.

AKTIVITETER AKTIVITETER 
FOR BØRNFOR BØRN

Underviser: Jesper Simonsen

Formålet er at give deltagerne den vi-
den, de færdigheder og de holdninger, 
der sætter dem i stand til at kunne fore-
tage genoplivning af en livløs person 
ved at give Hjerte-Lunge-Redning. 

Samt kunne yde livreddende første-
hjælp, førstehjælp ved tilskadekomst og 
førstehjælp ved sygdomme.

Kurset består af 12 lektioner. Når alle 
12 lektioner er gennemført, udleveres 
førstehjælpsbevis for deltagelse. Kurset 
er et fuldt gyldigt kursus i henhold til 
Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Tilmeld dig til: 
dorte@adventistspejder.dk

FØRSTEHJÆLPFØRSTEHJÆLP

Underviser: Peps Struksnes

Digitalkamera har gjort det let at tage 
flotte billeder. Men oplever du også, at 
dine billeder mange gange bliver skæve, 
mangler farver, er uskarpe, uinteressante 
- eller måske bare lidt kedelige... Kom til 
fotokurset og få fif til hvordan DINE bil-
leder kan blive ENDNU flottere.

Underviser er Per Arild Struksnes, som 
har en amatøruddannelse i fotografering, 
elsker at tage bil-
leder af alt muligt, 
og lige har udgivet 
sin første fotobog! 
(Alle kursister får 
bogen til special-
pris)

FOTOKURSUSFOTOKURSUS

KRÆVER TILMELDING

88
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Igen i år sælges produkter fra bl.a. Nutana, 
GranoVita, Redwood’s og Tivall.

Der vil være mulighed for at købe frost 
og kølevarer, som kan afhentes ved afrejse. 
Glutenfri varer og glutenfri mel leveres mod 
forudbestilling inden 1. maj til Kenneth Lund 
på tlf. 7568 1254 eller 4224 2893.

KØB VEGETARISKE KØB VEGETARISKE 
PRODUKTERPRODUKTER
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Himmerlandsgården har nogle dejlige omgivelser med 
mange muligheder for oplevelser. Blandt andet er der en 
rute i skoven, hvor der er opstillet forskellige events til ån-
delige refleksioner. Der er mulighed for beachvolley, en 
gang fodbold, eller bare en stille gåtur til stranden. Der vil 
også være organiserede ture med naturvejleder Christian 
Christiansen.

UDENDØRSUDENDØRS
AKTIVITETERAKTIVITETER
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HUNDE OG KATTE
Ingen adgang for hunde og katte i mødeteltene samt 
i bygningerne. Hunde skal til enhver tid holdes i snor.

OVERNATNING I OMEGNEN
Sommerhuse: Kan bestilles hos købmand 
Jørn Østergaard, tlf.: 9858 1003 eller 
DanCenter, tlf.: 7013 0000.

Hotel Hadsund: Vestergade 4, 9560 Hadsund 
tlf.: 9857 4255.

KØRSEL PÅ CAMPINGPLADSEN
Når man først har fået sig på plads, så beder vi om 
mindst mulig kørsel i bil på pladsen. Og ikke i perioden 
kl. 22-07.

OPRYDNING
Hver menighed har fået tildelt specifikke opgaver, men 
alle opfordres til at blive en times tid søndag formid-
dag og give en hånd med nedpakningen. Henvend dig 
ved campingvognen ved mødeteltet, så finder vi en 
opgave, der passer til dig.
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relse: 
  personer (1.300 kr pr pers.)

3-4 sengsvæ
relse: 

  personer (1.100 kr pr pers.)

Børn (- 300 kr fra ovenstående) 
  personer
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  personer (1.100 kr pr pers.)

3-4 sengsvæ
relse: 

  personer (900 kr pr pers.)

Børn (- 300 kr fra ovenstående) 
 personer
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frejse: 

Telt (Plads og bad – 30 kr pr døgn): 
 

Telt (Plads, strøm
 og bad – 50 kr pr døgn): 

C
am

pingvogn (Plads, strøm
 og bad – 150 kr pr døgn): 

A
lm

 vogn 
 

Stor vogn (over 6 m
eter) 

SPISEBILLETTER:

(skriv antal)                              ONS  TORS    FRE    LØR   SØN                           

Morgenmad (voksen) (40 kr)

Morgenmad (barn) (30 kr)

Middagsmad (voksen) (70 kr)

Middagsmad (barn) (45 kr)

Aftensmad (voksen) (70 kr)

Aftensmad (barn) (45 kr)

Børn: 4-12 år betaler børnepris. (0-3 år er gratis i følge med betalende voksen)

Veganer 

Alle måltider (Voksen – 650 kr)

Alle måltider (Barn – 435 kr)


