Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

St. Hansstevnet 2016

Gjennestad 25. og 26. juni
"Jeg har kalt deg ved navn"

PROGRAM

Velkommen til Sommerstevnet 2016
for vår store DELK-familie – og mange flere!
Årets stevne kan by på både gamle og kjente innslag – og noen nye. Temaet "Jeg
har kalt deg ved navn" ønsker vi skal sette en tone som preger hele stevnet,
både gjennom forkynnelse og undervisning og gjennom det dere opplever på stevnet. Vi håper du vil få noen trosstyrkende og tankevekkende impulser på dette
temaet gjennom helgen.
Vi som har ansvaret for stevnet, ønsker at barna og de unge skal oppleve at St.
Hansstevnet også er for dem. Vår bønn og håp er at St. Hansstevnet 2016 blir til
velsignelse og glede for oss alle.

Vel møtt til DELKs sommerstevne 25. og 26. juni
– portalen til sommeren!
Hilsen
Programkomiteen: Katrine Helland (leder), Erling Rantrud, Anne Mathisen, Stine
Borgersen, Fred Arve Fahre, Anna Rønningen, Rolf Ekenes
For arrangementskomiteen: Helge Gunnerød (leder)

Stevnets talere / bidragsytere
• Hans Aage Gravaas, generalsekretær Stefanusalliansen
• Toril Asp, teolog, leder Høgsveen Retreatsenter
• Hermund Haaland, leder tankesmien Skaperkraft
• Jan Bygstad, prest DELK Bergen
• Jarleif Gaustad, leder NLMs menighetsplantingsarbeid
• Jan Erik Askjer, prest DELK Tønsberg
• Anders Rønningen, eldste DELK Tønsberg
• Morten Askjer, prest DELK Nordre Vestfold
• Rolf Ekenes, tilsynsmann i DELK
• Rolf Kjøde, NLA Høgskolen, Bergen

DELKs St. Hansstevne 2016

Lørdag 25. juni
• 11.00 Åpningsmøte
Hilsen ved tilsynsmann Rolf Ekenes
Tale av Hans Aage Gravaas – "Kalt av Gud – også til forfølgelse?"
Kollekt til Stefanusalliansen, St. Hansormen
• 13.00 Møte
Tale ved Toril Asp – "Jeg har kalt deg ved navn"
Kollekt til DELKs skolearbeid, St. Hansormen
• 15.00 Seminarer
Seminar I – "Haugianisme 2016 – Nostalgi eller nødvendighet?"
			
– Hermund Haaland
Seminar II – "Gammelt budskap – ny tid"
			
– Jan Bygstad
Seminar III – "Gir nye menigheter nye kristne, eller flytter vi bare folk?"
			
– Jarleif Gaustad
• 16.00

Grilling – Grillene er varme og kiosken er åpen
Foreldre henter barna på St. Hansormen

• 17.30 Familiemøte
Tale ved Jan Erik Askjer: "De bar små barn til Jesus"
Ungdomskoret Sebaot, barnekor, presentasjon av DELKs nye salmebok
Kollekt til DELKs ungdomsarbeid
• 19.30 Salmekonsert i Skjee kirke
Leder: Anders Rønningen
Mye allsang, spennende musikalske innslag, mange bidragsytere
Vi feirer DELKs nye salmebok.
Fri adgang (NB! gratis billetter i teltkiosken), kollekt
• 22.00 Ungdommenes kveld
Tale ved Erling Rantrud

Søndag 26. juni
• 11.00 Gudstjeneste
Prester: Morten Askjer og Rolf Ekenes
Nattverd, misjonskollekt, søndagsskole og aktiviteter for barna
• 13.00 Salg av mat inne/ute; griller
• 15.30 Avslutningsmøte
Tale ved Rolf Kjøde: "Kalt – til å gå"
Misjonsinnslag, intervjuer, misjonskollekt
Avslutning ved tilsynsmannen
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Greit å vite
• Det vil bli mulighet for samtale og sjelesorg.
Se etter skiltene eller henvend deg til en av stevnevertene.
• Masse aktiviteter for barna begge dager.
Se fullt progam for St.Hansormen barneprogram på DELKs hjemmesider.
• Boksalg med bøker for barn, ungdom og voksne.
• Salg av mat både lørdag og søndag.
• Det blir flere betalingsterminaler på stevnet.
• Lydopptak av møtene legges ut på DELKs hjemmesider.
CD-opptak kan bestilles på stevnet.
• Det er mulighet for overnatting m/frokost på Gjennestad i forbindelse med
sommerstevnet. Priser: fra 380 til 500 kr pr person inkl. frokost.
- Kontakt Ellen Riksfjord, e-post ellen@gjennestad.no, telefon 473 34 039
for informasjon og reservasjon.
Skriv "DELKs St. Hansstevne" i emnefeltet.
• Gratis camping. Sandvolleyball og eget camp-område for ungdommen.
• Si din mening til oss om årets stevne.
Har du ros eller ris – send din mening til til en av oss i programkomiteen.

Matservering
Middagsservering i kafeteriaen (kun søndag). Pølser og småvarer ute i teltkiosken.
Gluten- og melkefrie alternativer.
Åpningstider og meny lørdag
• Teltkiosken: 12–20. Salg av pølser, is, brus (i pausen mellom 1. og 2. møte),
kaffe, vafler og kaker hele dagen
• 16.00: Grilling; ta med grillmat. Hvis regn griller vi ute og spiser inne.
Åpningstider og meny søndag
• Kafeteriaen: 12.30-15.30: Middag, brus, kaffe, kaker: Mulighet for grilling
• Teltkiosken: 12.30-15.30: Pølser, is, brus, vafler, kaker, kaffe
Kontanter er rask betaling. Kort kan benyttes.
Overskuddet av kiosk og kafeteria går i sin helhet til ungdomsarbeidet i Vestfold.
Takk for at dere handler hos oss.
Hilsen Ungdomsarbeidet i Vestfold
Merk! Eventuelle endringer i programmet blir lagt ut på www.delk.no.

Alle er hjertelig velkommen!
DELKs St. Hansstevne 2016

