Velkommen til

BIBELDAGE 2020

det nye bibelkursus

Tag et pitstop – og få fyldt på den åndelige ”tank”. I en travl hverdag bliver der ikke
altid den fornødne tid til stilhed og bibelfordybelse. Bibeldage på LMH er derfor særlig
relevant for dig, der er arbejdsramt.
Tag en fri-fredag, og brug den forlængede weekend på solid bibelundervisning, stilletid
med Gud og kristent fællesskab. Velkommen til Bibeldage på LMH!
Sammensæt dit personlige program
Ligesom på et LMH-ophold kan du på BIBELDAGE delvist sammensætte ”skemaet”
efter dit personlige behov. Om eftermiddagen er der nemlig to moduler med
flere valgmuligheder. Det samme gælder
eftermøderne sidst på aftenen.
Det står dig frit for at springe et modul
helt over for at gøre noget andet for dig
selv, og retræte-tilbuddet kan du vælge
en eller flere gange. Vælger du kun ét
retræte-modul, anbefaler vi, at det bliver
det første fredag eftermiddag. Her vil
nemlig blive en grundigere introduktion
til tilbuddet. Ved tilmeldingen skal du
krydse af, hvilke tilbud du vil benytte.

Bibeltimerne torsdag eftermiddag er ikke
en del af et forløb, men tænkt som et
ekstratilbud til dig, som har tid og lyst
til at komme lidt tidligere. Den officielle
velkomst vil foregå ved aftenmødet
torsdag.
Lidt har også ret
Har du ikke mulighed for at deltage i alle
bibeldagene, er du velkommen til at være
med, det du kan. Ved tilmelding oplyser
du bare, hvornår du kommer, og betaler
for den del, du er til stede. Kursusafgiften
er indregnet i kostpriserne.
Alle fællestimer vil blive transmitteret i
skolens dagligstue.

Få flere detaljer om BIBELDAGE ved at tjekke: lmh.dk/bibelkursus. Den vil løbende blive
opdateret med flere oplysninger. Det er også her, du tilmelder dig.

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2 · 3400 Hillerød · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk

5. – 8. marts 2020

BIBELDAGE
det nye bibelkursus

Dagsprogram (faste tider)
7:30
12:00
15:00
17:30
20:30

Morgenmad
Middagsmad
Eftermiddagskaffe
Aftensmad
Aftenkaffe

Søndag er der morgenmad kl. 8:30

TORSDAG
Eftermiddag
Ankomst 13:00-18:00

15:30 Ordet blev kød (Joh 1,1-18)
- 16:10 v/ Henrik Nymann Eriksen
16:25 Ordet blev kød (fortsat)
- 17:00 v/ Henrik Nymann Eriksen
Aften
19:00 Officiel velkomst
- 20:30 Emne: Vores behov og Jesu
gave (Mark 2,1-11)
v/ Jens Ole Christensen
21:00 1. Minikoncert
2. Mød prædikanten

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Formiddag

Formiddag

Formiddag

8:00 Morgenbøn på biblioteket

8:00 Morgenbøn på biblioteket

8:30 Morgensamling

8:30 Morgensamling

8:50 Aron - Israels første præst
- 9:30 v/ Daniel Burgdorf
9:50 Jesus - vores bedste præst
v/ Daniel Burgdorf

8:50 David - manden efter Guds
- 9:30 hjerte v/ Jan Bygstad

10:45 Refleksionsgrupper

Eftermiddag

Eftermiddag

13:30 1. Retræte v/ Kirsten H. Munk
- 15:00 2. Seminarer
a. Når familiesamspil og tro
udfordrer v/ Ulrik Buch
b. I sjælesorg hos Jesus
v/ Thomas Wind

13:30 1. Retræte v/ Kirsten H. Munk
- 15:00 2. Seminarer
a. Kampen om kønnet
v/ Mikkel Vigilius
b. Anerkendelse i bibelsk
perspektiv
v/ Louise Høgild
c. Jesus og det tjenende
lederskab
v/ Henrik Nymann Eriksen

15:45 1. Retræte v/ Kirsten H. Munk
- 17:00 2. Aktuelt foredrag:
Udfordringer til den
kristne familie i dag
v/ Kristian Andersen

15:45 1. Retræte v/ Kirsten H. Munk
- 17:00 2. Bibelundervisning:
Jesus Kristus – Gud og
menneske
v/ Jan Bygstad

19:00 Emne: Vores tvivl og Jesu
- 20:30 magt (Mark 9,14-29)
v/ Jens Ole Christensen
21:00 1. Aftensang
2. Kristuslegender
Oplæsning ved pejsen

Kurset afsluttes med middag
Derefter afrejse

9:50 Jesus - vores konge på Davids
trone v/ Jan Bygstad

10:45 Refleksionsgrupper

Aften

10.00 Gudstjeneste
v/ Henrik Nymann Eriksen
Tema: Jesus Kristus
(Matt 16,13-23)

Aften
19:00 Emne: Vores afmagt og Jesu
- 20:30 omsorg (Mark 5,25-34)
v/ Thomas Wind
21:00 Lovsang
v/ Lars Fredriksen m.fl.

Tilmeld dig via lmh.dk/bibelkursus
senest 20. februar 2020
Deltager du i hele kurset, har du
fortrinsret til at leje et værelse.
Ønsker du kun at deltage i møderne,
er tilmelding ikke nødvendig, men
vil du spise med, er tilmelding til
enkeltmåltider nødvendig.
Pris for Bibeldage - pr. person:
Dobbeltværelse:
Enkeltværelse:
Sovesal:
Opredt seng:

kr. 1.800,00
kr. 2.100,00
kr. 750,00
kr. 200,00

Priser for enkeltmåltider pr. person:
Morgenmad:
Middagsmad:
Kaffe:
Aftensmad:

kr. 60,00
kr. 100,00
kr. 30,00
kr. 100,00

Kursusafgift er indregnet
i kostpriserne.
Ankomst:
Torsdag kl. 13-18.
Kan du først komme efter kl. 22:30,
så kontakt skolen på forhånd.
Skolens adresse:
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød.
T: 4824 0766 E: lmh@lmh.dk

