Nyhedsmail, 08, 2017
Gense undervisning og forkyndelse fra Sommerstævne 2017
Gik du glip af Sommerstævnet 2017, eller har du lyst til at genopfriske inspirationen fra forkyndelse og
undervisning? Så er muligheden nu tilstede. Formiddagens undervisning og prædikener på aftenmøder blev
videofilmet og kan ses på følgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCYgbk1OhxI__w-fmPp75NQA/videos
Af ukendte årsager blev torsdag og fredag formiddags undervisning med Thomas Baldur og Ruben
Andersen-Hoel beklageligvis ikke optaget.

Giv din mening til kende
Der er stadig mulighed for at give din mening tilkende i form af evaluering af stævnet, så har du ikke
allerede gjort det, så gør det nu. Af hensyn til planlægning af næste års stævne er evaluering vigtigt. Udfyld
evalueringsskemaet på følgende link: https://da.surveymonkey.com/r/BL599SF og brug gerne
kommentarfelterne til at beskrive, hvad du synes var godt, og hvad der var mindre godt, hvad du savnede,
og eventuelle forslag til næste års stævne.

Hovedtaler på plads til Sommerstævne 2018
Næste års Sommerstævne foregår i uge 30, 22.-28. juli, og programudvalget har allerede en hovedtaler på
plads. Der er indgået aftale med Scot McKnight, teologiprofessor fra USA. McKnight er en eftertragtet
underviser, og det er derfor ”et stort navn” vi har på næste års stævne. I Danmark er McKnight blandt
andet kendt for bogen, ”Evangeliet om kongen”.

Ny stævnekoordinator
Sommerstævne 2018 bliver med ny koordinator i spidsen, da Charlotte Baldur har valgt at stoppe på denne
post efter tre års stævner.
Ny stævnekoordinator er Lars Gaarden, der er bosat i Haldager, medlem af Pandrup Baptistkirke, leder et
gospelkor i Thisted, har sit daglige arbejde i Nørresundby og er formand for Tølløse Efterskoles bestyrelse.
Stævnekoordinatoren er formand for Koordinationsudvalget og er som sådan den, der samler alle de
praktiske tråde og sikrer sig at stævnet kommer til at fungere på bedst mulige måde. Udover
koordinationsudvalget planlægges stævnet gennem programudvalget og teams for de forskellige spor.

En hilsen fra Hyggehjørnet
Hyggehjørnet er stævnets cafe og pølsevogn. Det er også stedet, hvor der hver dag i de sene aftentimer er
live musik med kendte salmer og sange. Leder af Hyggehjørnet, Finn Basnov, præst i Holbæk Baptistkirke
har sendt følgende hilsen til nyhedsmailen:

”Kære stævnedeltagere
Hyggehjørnet og Holbæk Baptistkirke vil gerne sige stor tak for jeres smil, glade bemærkninger og støtte på
stævnet. Det har igen været en fornøjelse at være sammen med jer.”
Med ønsket om Guds fred over jeres dag
Finn Basnov

Vesterkirken i Stenum ansætter præst
Efter at have været uden præst i en årrække, har Vesterkirken i Stenum besluttet at ansætte Peter Bjerre i
en deltidsstilling. Peter går ind i arbejdet i menigheden sammen med hans hustru, Irene. De ønsker at
fungere sammen og supplere hinanden i tjenesten som præstepar for menigheden.
Irene har tidligere været lovsangspastor i AMC, Aalborg Menigheds Center. Parret, der har tre børn på 10,
12 og 14 år, har boet en årrække i Houston, USA, hvor Peter dels var ansat som assisterende præst i en
menighed, og dels ansat som leder af ”Tribe of Judah”, en kristen motorcykelklub, der eksisterer for at
bringe evangeliet til andre motorcykelklubber, blandt andet de kendte bander.
Ved siden af tjenesten i Stenum arbejder Peter som Key Account Manager i et aalborgensisk firma. Irene
arbejder på Fjellerad Skole.
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