
Gå 
derfor 

ut

Sankthansstevnet 2022   /   24.–26. juni   /   Gjennestad, Vestfold

Det blir 

150-årsfeiring!

 Familiemøte      Garness     Jubileumsfest for storfamilien     Gudstjeneste

Fredag 24. juni
17.00 Taco selges i kafeteriaen frem til kl. 18.00.
18.30 Åpning av stevnet. Familiemøte med skolefokus
 Barnekor. Tale ved Hilde Heitmann
21.00 Konsert med Garness

Lørdag 25. juni
08.00–09.00 Frokost for de som overnatter
09.00  Morgenkaffe
09.30 Morgensamling – tale ved Jan Bygstad
10.30 Formiddagsprogram ved Jostein Bendiksen  
 og Helje K. Sødal
11.50  Panelsamtale ledet av Rolf Ekenes
12.30 Lunsj – selges i kafeteriaen
13.45    Seminarer 
15.00    Fritid med generasjonsblandede aktiviteter
              Fotballkamp og Olabilrace        
17.00 Varme griller for medbragt mat
18.30 Jubileumsfest for storfamilien 
21.00 Jubileumskonsert
22.00  Ungdomsmøte. Tale ved Per Sigve Særheim

Søndag 26. juni
09.00–10.00 Frokost for de som overnatter
11.00 Gudstjeneste ved Bertil Andersson
13.00 Middag – selges i kafeteriaen 
 Varme griller for medbragt mat
15.30 Misjonsmøte. Innslag fra DELKs utsendinger
 Tale ved Øyvind Åsland 
Det kan forekomme endringer i programmet.

FELLESPROGRAM

Gratulerer med DELK 150 år! Dette jubileet står  
sentralt når vi møtes til stevne på vakre Gjennestad i  
Vestfold. Der blir det mulighet for tre gode dager med  
senkede skuldre, hvilepuls og godt åndelig fellesskap.

Gå derfor ut! Vi ønsker å la Herren utruste oss til det  
oppdrag han sender oss til: i skolen, i diakoni, i hjem  
og familie, og i verdensmisjon.

Sankthansstevnet starter fredag ettermiddag med en  
herlig tacomiddag. Ett av helgens høydepunkter blir  
jubileumsfesten for storfamilien lørdag ettermiddag/kveld. 
Benytt gjerne overnattings- og campingmulighetene  
og bli på Gjennestad hele helgen.

Velkommen!  

VELKOMMEN  
TIL GJENNESTAD!

Bertil Andersson, 
tilsynsmann

Håkon Valen-Sendstad,  
leder for programkomiteen



Fredag kl. 18.30
Bibelfortelling for små og store
Hilde Heitmann, kateket Sandar menighet

Lørdag kl. 09.30 
Vent på Herren – utrustet til å gå 
Jan Bygstad, 
prest Bergen menighet DELK

Lørdag kl. 10.30
En lukket kirke åpner seg  
– DELKs historie 1970–2022
Vår kirkes nye historieverk presenteres  
av forfatteren Jostein Bendiksen,  
rektor Kjørbekkhøgda skole, Skien

Lørdag kl. 11.00
Hauge 250 – DELK 150 – Arven og framtiden  
Fortsatt fast følge eller farvel? 
Helje K. Sødal, professor Universitetet i Agder

Lørdag kl. 11.50 
Panelsamtale. Deltagere i ulike aldre
Rolf Ekenes, tidligere tilsynsmann DELK

Lørdag kl. 13.45
Vi går ut – for å drive skole  
Verdier og rammebetingelser i vår tid.
Jan Erik Sundby, tidligere generalsekretær Kristne Friskolers Forbund

Vi går ut – for å tjene våre medmennesker 
Diakoni – menighetens kjærlighetsspråk.
Elisabeth F. Olsen, diakon Ryenberget menighet,  
Rina B. Husby, diakon Granly menighet og  
Reidun F. Hvale, soknediakon Bamble kirkelige fellesråd

Vi går ut – for å utruste til en slitesterk  
hverdagstro hos barn og unge   
Seminar rettet mot barnefamilier og  
de som har tjeneste for barn og unge. 
Linda A. Johannesen,  
Levende tro-konsulent Misjonskirken Ung

Ungdomsseminar kl. 13.45
Vi går ut – for å utruste til frimodig tro
Per Sigve Særheim, Linjeleder Bibelskolen i Grimstad

Søndag kl. 15.30
Gå derfor ut – Gjør alle folkeslag til disipler!
Øyvind Åsland,  
generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband

TEMA OG BIDRAGSYTERE

«UNGDOMSTELTET»
⬥  I år vil ungdommens del av Sankthansstevnet bli arrangert 
 innendørs i en egen avdeling på Gjennestad. 
⬥  Stevnet inkluderer deilige sofaer, underholdning, kafé med  
 mye «digg», seminar, ungdomsmøte på lørdag kveld,  
	 artige	aktiviteter,	fotballkamp	og	fine	folk.	

⬥  Mulighet til å campe. Pris for telt 150 kr per døgn. 
⬥  Ungdomsteltet får sitt eget program i tillegg til at de  
 blir med på noe av fellesprogrammet.
⬥  Følg «Ungdomsteltet på Sankthansstevnet 2022»  
 på Facebook og delk.no for mer info og program.

– Opplev Sankthansstevnets beste stemning!

INGELIN REIGSTAD NORHEIM  
OG HILDEGUNN GARNES REIGSTAD

KONSERT MED 

GARNESS
GJENNESTAD / 24. JUNI 2022 / KL 21.00

Billetter forhåndsselges i din lokale  
DELK-menighet eller via delk.no. Billettsalg også  

ved dørene før konserten. Begrenset antall.

⬥ Følg med på delk.no for praktisk informasjon,  
 pris for mat, konsertbilletter, booking av rom/camping etc. 
⬥ Overnatting med frokost tilbys i Gjennestads internater  
 på enkelt-/dobbeltrom og ev. ved andre hotell. Det er   
 mulighet for camping på området. Frokost kan kjøpes for   
 campinggjestene. 
⬥ Kafé i «ungdomsteltet». 

⬥ Teltkiosken selger pølser, is, brus, kaffe og kaker.  
 I tillegg stiller vi med varme griller for de som ønsker  
 å ta med egen grillmat. 
⬥ Ta gjerne med pikniktepper eller bord og stoler  
 til grillingen ute på plenen. 
⬥ Stevnet er gratis. For betaling av mat, overnatting etc.   
 bruk betalingsterminalene ved stevnekontoret eller Vipps.  
 Se egne plakater.

Viktig informasjon

Vi ønsker at Sankthansstevnet skal være en god møteplass  
for barnefamiliene. Vi har derfor i år utvidet stevnet og laget et 
eget program for å inkludere barna. Vi deltar på fellesprogram-
met, men det vil være egne møter for barna med sang og under-
visning, lek, aktiviteter og verksted der vi forbereder ulike bidrag 
til familiefesten og mye mer. Barn fra 4 år kan komme alene. 
Ungdommer og voksne holder i programmet. Velkommen!
Fredag
17.00 Fredagstaco på Gjennestad for hele familien. 
18.30 Familiemøte
Lørdag
09.30–10.00 Formiddagssamling med sang og bibelfortelling
10.00–12.30 Lek og program for barna, hoppeslott m.m.
13.30–15.00 Verksted for barna: sang, drama m.m. 
18.30–20.30 Jubileumsfest for storfamilien 
Søndag
11.00 Gudstjeneste med søndagsskole
13.00 Aktiviteter etter søndagsskolen (til kl. 15.00)

SANKTHANSORMEN

barnefestival


