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VÅR 
  FAR IHIMMELEN

Lørdag 17. juni
10.00 Åpning av stevnet – velkommen
10.15 Bibeltime ved Sverre Bøe
11.15  Pause
11.45 Bibeltime ved Sverre Bøe
12.30  Lunsj
13.30 Familieaktiviteter
 - olabil, fotballkamp/volleyball, rebus/natursti
14.00–16.00 Mulighet for samtale og forbønn
16.30 Varme griller for medbragt mat
18.00 Familiemøte ved Helene Johansson og   
 Erling Rantrud
19.00 Samling for storfamilien med fellesskap og lek
21.00 Kveldsbønn ved Ulf Asp og Heidi Halvorsen
22.00  Ungdomsmøte
 
Søndag 18. juni
11.00 Gudstjeneste ved Bertil Andersson 
 Søndagsskole 
13.00 Middag – selges i kafeteriaen 
 Varme griller for medbragt mat
13.30–14.30 Mulighet for samtale og forbønn
15.00 Misjonsmøte med innslag fra DELKs  
 utsendinger. Tale ved Øyvind Barlaup 

Det kan forekomme endringer i programmet.

FELLESPROGRAM

I år møtes vi til stevne på Torp konferansesenter.  
Dette senteret ligger i Sandefjord og er et nydelig sted 
med svært fine fasiliteter. Det er flotte uteområder med 
fotballbaner, grillplass og gapahuk. 

Tema for årets stevne er «Vår Far i himmelen». Vi ønsker  
å ha blikket vendt mot Gud som vår Far og hans omsorg 
for oss, som kommer til uttrykk gjennom den bønnen  
Jesus lærte oss å be. 
 
Vi har lagt opp til et program hvor det blir rikelig tid  
til sosialt samvær og aktiviteter som vi håper vil  
kunne engasjere alle aldre og gi et fint fellesskap.  
Vi ønsker blant annet å gjenta suksessen med olabil-løpet  
for hele familien som vi hadde i fjor. 

Hjertelig velkommen! 

Bertil Andersson 
tilsynsmann

Håkon Valen-Sendstad 
leder for programkomiteen

VELKOMMEN TIL 
SANKTHANSSTEVNET 
2023!
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Lørdag kl. 10.15 
Bibeltime «Vår Far i himmelen»
Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug  
Internasjonale Høgskole, Oslo

Lørdag kl. 11.45
Bibeltime «La navnet ditt helliges»
Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug  
Internasjonale Høgskole, Oslo

Lørdag kl. 10.00
Formiddagssamling for barna  
med sang og bibelfortelling
Berit Sveen Horn, leder for barne- og  
familiearbeidet i Bjerkely menighet
Øyvind Døvik, leder for barne- og  
familiearbeidet i DELK

Lørdag kl. 18.00 
Familiemøte «Gi oss i dag vårt daglige brød» 
Helene Johansson, lærer Bibelskolen Fjellhaug, Oslo
Erling Rantrud, prest Moe kirke, Sandefjord

Lørdag kl. 21.00
Kveldsbønn «La viljen din skje på jorden  
slik som i himmelen»
Ulf Asp, prest og tidligere tilsynsmann i DELK
Heidi Halvorsen, lyriker og musiker fra Bjerkely menighet

Lørdag 22.00 
Ungdomsmøte 
Øyvind Barlaup, misjonær i Japan for DELK  
og Misjonssambandet

Søndag 15.00
Misjonsmøte «La riket ditt komme ... For  
riket er ditt og makten og æren i evighet»
Øyvind Barlaup, misjonær i Japan for DELK  
og Misjonssambandet

TEMA OG BIDRAGSYTERE

UNGDOMSAVDELINGEN
Torp konferanse senter har supre lokaliteter som gir en  
fin ramme for møter og gode samvær for ungdommen.  
Det er flotte uteområder til aktiviteter, lek og moro, og  
koselige stuer til møter og sosialt felleskap. Det blir en 
egen kafe for ungdommen med mye digg.

I år kommer Japan misjonær Øyvind Barlaup og skal være 
sammen med ungdommene. Han studerer språk og er aktiv  
i ungdomsarbeidet i en menighet i byen Itami, i Vest-Japan 
lutherske kirke. Det blir mulighet til å campe i telt på området.  

SAMTALE OG FORBØNN
I år blir det mulighet for en 30 minutters samtale/forbønn med 
prest, diakon eller annen sjelesørger fra DELK.  
Lørdag kl. 14.00–16.00 og søndag kl. 13.30–14.30.  
Mer informasjon kommer på stevnet.
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Torp konferansesenter har ikke  
overnattingsmuligheter, men det blir lagt til 
rette for camping på området. Overnatting 
i rom må gjøres utenfor området. Det vil 
gjøres avtale med hoteller i nærheten med 
stevnepriser. Følg med på www.delk.no/
stevne for praktisk informasjon, pris for mat, 
camping, bestilling av hotellrom etc.  
Det blir kiosk hvor det selges pølser, is,  
brus, kaffe og kaker. I tillegg stiller vi med 
varme griller for de som ønsker å ta med 
egen grillmat. Kafé i ungdomsavdelingen. 
Ta gjerne med pikniktepper eller bord og 
stoler til grillingen ute på plenen. Stevnet er 
gratis. For betaling av mat, gaver ved kollekt 
og offer bruker vi betalingsterminalene ved 
stevnekontoret eller Vipps. Se egne plakater.

Greit å vite om årets stevne

Vi ønsker at Sankthansstevnet skal være en god møteplass  
for barnefamiliene. Også i år blir det et eget program for barna.  
Det er felles åpning av stevnet kl. 10.00 og deretter formiddags-
samling for barna kl. 10.15. Deretter blir det tradisjonen tro 
 hoppeslott og mange gøyale aktiviteter for barna utover dagen 
frem til lunsj. Barn fra 4 år kan komme alene! Ungdommer og 
voksne holder i programmet. Velkommen!

Lørdag
10.00–10.15    Felles åpning av stevnet
10.15–11.00  Formiddagssamling med sang og bibelfortelling
11.00–12.30 Lek og program for barna, hoppeslott m.m.
18.00–19.00 Familiemøte   
19.00–19.45 Samling for storfamilien med fellesskap og lek

Søndag
11.00 Gudstjeneste med søndagsskole
13.00 Aktiviteter etter søndagsskolen (til kl. 15.00)

SANKTHANSORMEN

barnefestival

SJEKK UT OPPDATERT  
INFORMASJON PÅ  

WWW.DELK.NO/STEVNE

Torp konferansesenter 
Bottenveien 5, 3241 Sandefjord


