Tilmelding til
Ditte Marqversen,
Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg
Telefon 8627 2073/2330 1531
e-mail: sommerhojskole@metodistkirken.dk
Betaling for deltagelse 2900 kr.
sendes senest 1. juni til højskolens konto:
Den Jyske Sparekasse, reg.:9551 nr.: 6581451375
Mærk betalingen med dit navn.

Prisen includerer
fuld pension, sengelinned,håndklæder og udflugt.
Indkvartering sker på Solborgen, i sommerhuse samt hvis
ønsket i egen campingvogn.

Faste programpunkter
Morgenvandring
Flaghejsning, morgenbøn
Morgenmad
Bibeltime
Formiddagskaffe
Værksteder
Frokost
Eftermiddagskaffe
Program
Middag
Program
Aftenkaffe
Andagt

07,15
08,00
08,05
09,00
10,00
10,30
12,00
15,00
15,30
18,00
19,30
21,00
21,30

Hver aften er der oplæsning for
”natteravne” efter andagten.

Værksteder
Samtale om bibeltimen
Pilgrimsvandring
Sportsaktiviteter:
Krolf
Petanque
Vikingespil
Kunsthåndværk:
Filtning på silke
Decoupage
og
”Strikkehjørnet”
(Tag med hvad du er
gået død i.)

Livsglæde og kristent
fællesskab
på

METODISTKIRKENS
SOMMERHØJSKOLE
Lørdag d. 4. – lørdag d. 11. August 2018

Programmet er skræddersyet for seniorer; men
her er ingen aldersgrænser.
Pris alt inklusive 2900 kroner

Højskolen ledes af Gurli Brinch
mobil 2887 0622
Adressen: Solborgen,
Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng
4560 Vig

Formiddagens bibeltimer ved pastor
Jørgen Thaarup har som gennemgående tema:
”Matthæus’ historier om Jesus fra
Nazareth”

Ugens program:
Lørdag kl. 18,00
Velkomstmiddag
Lørdag kl. 19,30
”Vi rystes sammen”
Søndag kl.10,00
Nadvergudstjeneste. Pastor Jørgen Thaarup prædiker.
Kollekt til vort missionsprojekt i Afrika.
Søndag kl.15,30
Minigolfturnering. Gratis is.
Søndag kl.19,30
”Esters bog”
Grethe Seeberg fortæller historien om pigen der bliver gift med
kongen af Persien og listigt afværger en massakre på jøderne.
En beretning der er lige til Tusind og én Nats Eventyr.
Mandag kl. 15,30
”Menigheden – et omsorgsfællesskab”
Pastor Mai-Brit Tvilling, Solrød Frikirke, fortæller om
det omfattende og spændende menighedsarbejde i
Solrød Menighed.
Mandag kl. 19,30
”Glimt fra det hedengangne DDR”
Gurli Brinch beretter om indtryk fra besøg hos helt
almindelige mennesker i det tidligere DDR fra
1965 til efter murens fald.
Mandag kl. 20,30 Solnedgangstur til Skamlebæk

Tirsdag kl. 13,30
Udflugt til Ulvsborg Vikingecenter
Vi kører i private biler 1000 år tilbage i
tiden og genbesøger og oplever et stykke af vor forhistorie.
Tirsdag kl. 19,30
”Evangelier som ikke fik plads i Det nye Testamente”
Pastor Jørgen Thaarup fortæller om de mere ukendte evangelier, som mange af
os ikke vidste eksisterede.
Onsdag kl. 15,30
”Kan tro flytte bjerge? Og flytter bjerge troen?”
Dr. theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg
ved Syddansk Universitet, Niels Christian Hvidt, fortæller om forholdet mellem tro og helbred. En forsker der
befinder sig midt i krydsfeltet mellem tro og videnskab.
Onsdag kl. 19,30
”Livsglædens og kærlighedens kunstner”
Marc Chagall havde i kraft af sin jødiske tro og opvækst
et indgående kendskab til de bibelske fortællinger.
Biskop Christian Alsted vil tage os med på opdagelse i
nogle af Chagalls finurlige bibelske malerier.
Torsdag kl. 15,30
”Skæld ud på Gud”
Tidligere sogne- og hospitalspræst Preben Kok, forfatter
til flere bøger bl.a. ”Skæld ud på Gud” fortæller om, hvordan
Gud giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og
sorgen med ham, når livet gør ondt, og meningen holder op.
Torsdag kl. 19,30
”HYTTEN” – når tragedien møder evigheden.
En film baseret på bogen af samme navn. En religiøs/fantasy-fortælling mættet
med udfordrende tanker.
Fredag kl. 15,30
Eftermiddagen til fri disposition/længere vandretur.
Fredag kl. 18,00
”Festaften”

