
VELKOMMEN 
Teltmøder i Hirtshals  

13.-18. august 2019 

Teltet står på cirkuspladsen ved Det Gamle Rådhus 

Jørgen Fibigersgade 26 
9850 Hirtshals 



PROGRAM 

Onsdag 
Kl. 9.30: Rundstykker, kaffe og the 

Kl. 10.00: Bibeltime 

Ved Lasse Holmgaard Iversen 
 

Kl. 15-17: Kirkesjov for børn 

 Hoppeborg 

 Snobrødsbagning 

 Bibelfortælling 

 Forskellige aktiviteter 
 

Kl. 19.30: Aftenmøde 

 Sang og musik 

 Tale ved Lasse Holmgaard Iversen 

 
 

 

 

 

 

Tirsdag 

Kl. 19.30: Aftenmøde 

 Velkommen til Hirtshals 

 Sang og musik 

 Tale ved Lasse Holmgaard Iversen, Aarhus 
Landsleder i Bibellæserringen  

Torsdag 
 Kl. 9.00: Morgenandagt og bedemøde 

                 Bagefter rundstykker, kaffe og the 
 

Kl. 15-17: Kirkesjov for børn 

 Hoppeborg 

 Snobrødsbagning 

 Bibelfortælling 

 Forskellige aktiviteter 

 

Kl. 19.30: Temaaften 

Emne: ”Når de voksne i famili-
en er afhængige, hvordan er det så at være barn? 
Og hvordan hjælper vi?” 
Ved Ole Smed, leder af Barnets Blå Hus i                
Vesthimmerland 



PROGRAM 

Fredag 

Kl. 9.00: Morgenandagt og bedemøde 
                Bagefter rundstykker, kaffe og the 
 

Kl. 15-17: Kirkesjov for børn 

 Hoppeborg 

 snobrødsbagning 

 Bibelfortælling 

 Forskellige aktiviteter 
 

Kl. 19.30: ”Lazarus on tour!” 
Projekt “Lazarus on tour” er et nyt udtryk for 
en passion for ”gadens musik” og evangeliet 
om Jesus Kristus, hvor musikken er vidnesbyr-
det. Lazarus’ opstandelse (Joh. 11) er omdrej-
ningspunktet denne aften, når vi kaster tre 
fingre i vejret! 
Kenny Gottlieb, sognepræst i  Frederikshavn 
 
Lørdag 

Kl. 9.00: Morgenandagt og bedemøde 
 

Kl. 19.00 - 20.00: Møde på tværs 

En aften på tværs af kultur, sprog og forskellig-
heder - og alder! 

Sang, musik, bibelfortælling 

Bagefter er der kage, kaffe og saft. 

Med Anne Christine Pedersen 

 
 

 

Søndag 
Kl. 14.00 
Gudstjeneste i teltet 

ved sognepræst Bjarne Hougaard 
 

Kl. 15.00 

Stort kaffe– og kagebord 

og evangeliet om Jesus Kristus, hvor musik-
opstandelse (Joh. 11) er omdrejningspunktet denne aften, når vi kaster tre fingre i vejret 



Informationer 

I teltet er der Bogcafé, hvor der kan købes bøger, musik og ting fra  

Forlagsgruppen Lohse. 

Du er altid velkommen til at kigge indenfor i teltet 

Her er der tid og ro, der vil være nogen at snakke med,  

og der er kaffe på kanden. 

 

Teltmøderne er arrangeret af Indre Mission  

 i samarbejde med Hirtshals og Emmersbæk kirker. 

Yderligere info fås hos missionær Bent Kjær Andersen, tlf. 2343 0533 

Hvad er frihed? 

Overskriften i teltet i år er ”LEVER DU DET FRIE LIV”? 

Frihed er noget fundamentalt for os og noget, vi værner om.  
Men hvad er frihed? 

Jeg tror, vi kan få rigtig mange svar på dette. Frihed i dagligdagen er ikke det 
samme for os alle. Og hvis vi kunne definere, hvad frihed er, så ville vi nok  
heller ikke kunne blive enige. 

Vi vil i år gerne pege på det, vi oplever som en virkelig frihed: En frihed, hvor 
vi er bundet!! Nemlig bundet til JESUS! 

Paulus skriver i Bibelen i 2. korinterbrev 3,17:  
”Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er der frihed! 

Velkommen til at høre mere om denne påstand. 

Missionær Bent Kjær Andersen 


