
Sommerevents 2021 

Fællesskab for alle. 

På Bethesda, Bethesdavej 7, 3730 Nexø 

Søndag d. 11. juli  - fredag d. 16. juli 2021 

Fællesskab, forkyndelse og lovsang i små grupper.  

Sommerevents 2021 

Vi tilbyder aktiviteter, lovsang og forkyndelse i mindre grupper 4-5 
forskellige steder på pladsen.  Det er planlagt, så gældende regler 
overholdes. Hvert aktivitetssted bliver særligt rengjort, der er ekstra 
rengøring af toiletter mm. herunder en daglig rengøring med professi-
onelle.    
Vi planlægger med mulighed for  at overnatte på værelser og camping-
plads. Derfor er der også planlagt formiddagsbibeltimer mm. for alle 
aldersgrupper. (Det fremgår af den indlagte side i denne folder).  
Følg med på hjemmesiden www.bornholmim.dk, hvor vi løbende vil 
opdatere informationer.  
 
Måltider: 
Du kan selv lave mad på grill eller medbringe mad. Der er mange mu-
ligheder for at spise, både inde og ude. Grill er klar hver dag fra 17:30. 
Campingkøkken, køleskabe mm. er til rådighed. 
 

Sommerevents 2021 afholdes på: 
Bethesda, Bethesdavej 7, Snogebæk, 
3730 Nexø 
 
Deltag i fællesskab for alle generationer med forkyndelse, lov-
sang og aktiviteter.  
 
Vi har inviteret forkyndere og oplægsholdere, der arbejder på at 
komme helt ind i bibelens budskab og helt ind i det liv som vi 
lever. Fordi vi samles i mindre grupper, er der mulighed for sam-
tale og spørgsmål.  Der er også mulighed for at dele liv og tro. 
I salen er der lovsang med band, Gospel Kids (torsdag) og fælles-
sang fra Sange og Salmer.  

Arrangeres af Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler, Indre 
Mission og Indre Missions Unge på Bornholm:  
Marianne Sode, Sandra West Hansen,  
Mathias Olsen,  Morten M. Nørgaard,  
Preben Andersen og Palle Kure. 
 
 
Eventleder  
Palle Kure  
Skagelfaldsvejen 17, 3720 Aakirkeby.  
2344 1373.  
Palle.k@indremission.dk 

 



Mandag d. 12. juli 2021 

15:00 Medbragt kaffe/te kan nydes i områderne inde og ude.   

Alle aftner søndag—fredag:  Hygge. Lounge og stuer er åbne, bålstederne er tændt. Nyd medbragt kaffebrød.  Du kan tanke kaffe og te. Køb en slikpose, is eller sodavand i kiosken.  

Onsdag d.  14. juli 2021 Fredag d.  16. juli 2021 Sommerevents på Bethesda! 
Vi gennemfører et arrangement hvor vi overholder gæl-
dende restriktioner. Når du ankommer til Bethesda, vil der 
være en reception med overblik over aktiviteterne. Vi gen-
nemfører flere aktiviteter samtidig, og gentager flere af 
dem samme dag. På den måde er det muligt for dig, at 
sammen-sætte et program .   
  
Der er aktivitets– og mødetelte, stuer og stor sal,  som er 
indrettet til aktiviteter i mindre grupper så vi bliver spredt. 
I og omkring Bethesda er der masser af plads til at spise og 
drikke kaffe. Der er stationer med håndsprit og udstyr til 
aftørring af borde og stole. Vi har ekstra rengøring på toi-
letter mm.  
 
Forkyndere og undervisere: 

 Teologisk netværker Julie Kajgaard, Israelsmissionen. 

 Sognepræst Jakob F. Søvndal, Buddinge. 

 Regionsleder Kurt Kristensen, Brøndby Strand. 

 Volontør Andreas Kiel Jensen, Internationalt Kristent 
Center, København. 

 Evangelist i Snak Tro  Robert Svendsen,  samt evange-
lister fra Snak Tro. 

 Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby, Klemensker. 

 Missionær Palle Kure, Aakirkeby. 

 Konsulent Morten Munk Nørgaard, Rønne. 
 

16:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Forkyndelse. 

Julie Kajgaard: 

En tro uden 

gerninger... 

Samtale om 

tema: At læse i 

Bibelen. Palle 

Kure. 

14:00 Aktiviteter, vandring, kreativitet, spil og leg.  

17:00 30 min. Med sange fra Sange og Salmer.     

19:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Forkyndelse 

Jakob F. Søvn-

dal.  

Forkyndelse. 
Julie Kajgaard:  

En tro uden 
gerninger... 

20:00 Lovsang med 

band i salen. 

Forkyndelse 

med Jakob F. 

Søvndal. 

Dele tro og liv. 

Vidnemøde. 

14:00 Aktiviteter, vandring, kreativitet, spil og leg.  14:00 Aktiviteter, vandring, kreativitet, spil og leg.  

15:00 Medbragt kaffe/te kan nydes i områderne inde og ude.   15:00 Medbragt kaffe/te kan nydes i områderne inde og ude.   

16:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Forkyndelse 

med Kurt Kri-

stensen. Arbej-

de og hvile i 

Guds verden. 

Samtale om 

tema med An-

dreas Kiel Jen-

sen. ”Mødet 

med Jesus”.  

17:30 Grill er tændt. Medbring eller lav selv mad.  

17:30 Grill er tændt. Medbring eller lav selv mad.  

19:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Julie Kajgaard. 

Samtale om: 

Godt naboskab. 

Snak Tro. 

20:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Forkyndelse. 

Kurt Kristensen. 

Arbejde og hvi-

le i Guds ver-

den. 

Dele tro og liv. 

Vidnemøde. 

16:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Når sorgen 

rammer, Mor-

ten M. Nør-

gaard og Palle 

Kure. 

Samtale om 

tema med 

Snak Tro: Dia-

log som værk-

tøj. 

17:00 30 min. Med sange fra Sange og Salmer.  

19:00 

 

Lovsang med 

band i salen.  

Forkyndelse  

med Palle Kure 

Snak Tro. 

20:00 

 

Lovsang med 

band i salen. 

Forkyndelse 

med Robert 

Svendsen.   

Dele tro og 

liv. Vidnemø-

de. 

Tirsdag d. 13.7. 
Program for unge og Breakfest for junior-teen.   

 
Pak badetøjet/sportstøjet og tag til Bethesda.  

Fra 15:00: Badning, beachvolley og hygge. 
18:00 Fællesspisning. Tag selv noget med til grillen. 

 
19:00 Ungdomsmøde med Andreas Kiel Jensen.  

20:00 Lovsang med band i salen.  
 

19:00 junior-teen Lovsang med band.  
20:00 junior-teentræf med Robert Svendsen 

 
Derefter er slikboden åben, bålet tændt ... 

Torsdag d. 15 juli Gospel Kids pop-up-øvedag. 
Kl. 10:00 — kl. 16:30 

For alle børn og unge fra 0. klasse,  som har lyst til at  synge 
og danse.   

Vi øver til : koncerter samme aften 19:00 og 20:00.  

Familien kan tage en grillkurv med og spise inden . 
 

Ledere:  
Sandra West Hansen, Katrine Sode , Marianne Sode. 

Se særlig flyer og info på:   
www. Dfskreds.dk/Bornholm/gospelkids 

Camping og indkvartering på værelser. 
Vi arbejder på at tilbyde camping. Vi har forberedt os med 
ekstra rengøring og ekstra toilet og bad.   
Følg med på hjemmesiden: www.bornholmim.dk. Her vil vi 
orientere om evt. ændrede krav. Hvis du har reserveret eller 
tilmeldt dig på mail, udsender vi også information direkte. 
 
Du kan bo i dit telt, eller campingvogn på ungdomsplads, fa-
milieplads eller skovcamping. Det er også muligt at leje et 
værelse. Pladsen åbner søndag d. 11. juli kl. 15:00. Vi lukker  
lørdag d. 17. juli kl 12:00. Pris for at deltage er inklusive: Kode 
til Wi-fi. tilslutning til strøm, fælles grill tændt hver dag fra 
17:30,  campingkøkken , bad og toilet  til fri benyttelse.  
 
Pris pr. døgn for voksne: Kr. 75,-  
Pris  pr. døgn for 13—18 årige: Kr. 50,- .  
Børn under 13 år: Deltager gratis. 
Maks. Pris pr. døgn for en enhed er. Kr. 200,- 
Et værelse med 4 køjer kan lejes for kr. 200,- pr. døgn. En en-
kelt køje for kr. 75,- pr. døgn. Ved leje af enkelt køje, må du 
forvente at bo sammen med andre. 
Der er mulighed for at leje sengelinned, og dyne og pude så 
længe lager haves, for: Kr. 50,- pr. sæt.   
 
Reservation af pladser og booking af værelser hos: 
Eventleder Palle Kure 
+45 2344 1373  
mail: palle.k@indremission.dk 

Ind i Bibelen hver formiddag kl. 10:00 
Børn i Børneteltet (3 år—3. klasse) 
Juniorer i juniorteltet (4.—6. klasse) 
Teenagere i Teenteltet (7. klasse—18 år) 
 
Voksne: I mødesalen.  
 
Mandag d. 12.7.  
Nikolaj Hartung Kjærby.  
Vi går i dybden med Jeremias´ bog. 
 
Tirsdag d. 13.7. 
Nikolaj Hartung Kjærby. 
Vi går i dybden med Jeremias´ bog. 
 
Onsdag d. 14.7.  
Kurt Kristensen. Romerbrevet 12,1-8 Lev efter Guds plan. 
 
Torsdag d. 15.7.  
Kurt Kristensen. Romerbrevet 12, 9-21. Lev Guds kærlighed ud.  
 
Fredag d. 16.7.   
Kurt Kristensen. Romerbrevet 13, 1-10. Lev under ansvar for Gud 
og mennesker. 
 

17:30 Grill er tændt. Medbring eller lav selv mad.  

 

15:00 Medbragt kaffe/te kan nydes i områderne inde og ude.   

17:30 Grill er tændt. Medbring eller lav selv mad.  


