Sommerstevnet
årets store begivenhet for ” Ordet&Israel”, er fortsatt noen
måneder unna, men merk deg at fra 5. mars begynner
påmeldingen. Det skjer via nettet, men også på telefon.
Påmelding fra 5. mars
DET ER TREDJE gang Som- merstevnet skal arrangeres i
Normisjons-hallen på Bibelskolen i Grimstad, fra torsdag 2. til
søndag 5. august.
Bibelskolen ligger fint til i utkanten av Grimstad by og med den
sørlandske skjærgård et steinkast unna. Internatene er klare til
å ta imot stevne- deltagere. Det er dusj og toalett til hvert rom.
Som nevnt i forrige nummer vil Chuck Cohen være årets
hovedtaler. Han bor i Jerusalem og er et spennende
bekjentskap. I sin ungdom levde han som hippie, benyttet
narkotika og var sterkt involvert i okkultisme og new age.
Etter at Jesus åpenbarte seg for ham i 1976 tjenestegjorde han i
en jødisk messiansk menighet i Florida, USA. Senere immigrerte
han og familien til Israel. Der ble han med i pastorteamet i «King
of Kings» menigheten i Jerusalem.
Taler over hele verden
Etter 10 år her begynte han og kona Karen, med pastorenes og
menighetens velsignelse, en mer intensiv ”vaktpost-tjeneste”
for Israel, Watchmen for Israel (Vektere for Israel). Han leder nå
«Intercessors for Israel» (Forbedere for Israel). Han reiser og

taler i mange land over hele verden, og har vært flere ganger i
Norge.
Chuck forkynner, lærer og skriver om menighetenes gudgitte
forpliktelse til Israel og det jødiske folk, røttene for troen,
forbønnstjenesten og andre emner som er viktige for kristne.
Det er en av nestorene i den messianske bevegelse som
kommer og det er med forventning vi ser fram til dagene
sammen med ham.
Tema for bibeltimene er forøvrig:
- Det gamle testamentet. Fremdeles Guds ord i dag
- Forbønn og Guds herlighet Menighetens ansvar (for Israel)
- Menighetens ansvar for Israel
Våre reisende forkynnere, Charles Hansen og Gordon
Tobiassen, blir også i år med som talere. Det er alltid populært.

Hallgrim Berg fredag
Vi skal også merke oss at Hallgrim Berg kommer på besøk i år.
Han skal tale på fredag 3. august kl. 15.30.
Berg er et kjent navn for mange. Tidligere mangeårig
stortingsmann, kulturpersonlighet fra Ål og en uredd skribent.
Han forsvarer også Israels sak på mange måter i vårt land (se
også hans blogg i denne utgaven av ”Ordet&Israel”). Hallgrim
Berg vil tale over følgende tema under Sommerstevnet: ”Den
evige kampen for Israels livsrett».

Tid til årsmøte også
I år blir det også årsmøte med valg til styret. Årsmelding og
regnskap legges ut på hjemmesiden ordetogisrael.no i god tid
før stevnet.
Det vil også være tilgjengelighet på trykte eksempla- rer under
Sommerstevnet. På årsmøtet forutsettes det at alle har lest
årsmelding og regnskap før møtet.
Andre aktiviteter
De aller yngste vil selvfølgelig bli tatt godt hånd om under
Sommerstevnet. Det blir under- visning, lm, uteleker og mye
annet spennende, og ikke minst ... en ekte tryllekunstner!
Det blir også et godt innslag av sang og musikk på møtene:
Theis Bernt Sandvik, Rune Ludvigsen, mfl.
Priser:
Stevneavgift hele stevnet Kr. 600,- Stevneavgift pr. dag Kr. 100,Overnatting med full pensjon, inkl. stevneavgift: Enkeltrom Kr.
3490,- Dobbeltrom Kr. 6 380,- Familierom/dublettrom 4 senger
Kr. 11 960,Ungdom (13- 18 år) Halv pris Barn (0 – 12 år) Gratis
Camping, eks stevneavgift: Campingvogn (eks stevneavgift) Kr.
1000,- Stort telt (eks stevneavgift) Kr. 800,- Lite telt (eks
stevneavgift) Kr. 600,-

Vi samles i hovedsalen
når møtene begynner.
Fredag
09.30 Samling og verksted
/gymsal
11.30 Familieaktivitet
19.30 Kino

Fr

Lørdag
09.30 Samling og
verksted/gymsal
11.30 Familieaktivitet
19.30 Trylleshow

KOM,
BLI MED!
Tilbud for barn og familier under stevnet.
Vi ønsker å invitere barna til egne samlinger under møtene fredag 3. og
lørdag 4. august. Under formiddagsmøtene legger vi opp til en kort
samling med andakt før vi deler oss i grupper ut fra barnas ønsker. En
kan velge å være med på hobbyverksted, eller aktivitet i gymsalen.
Under kveldsmøtene blir det film- fremvisning på fredag tilpasset ulike
aldersgrupper, og lørdag blir det trylleshow.
Vi inviterer også til familieaktivitet kl. 11.30 fredag og lørdag. Det blir
frisbeegolf og kanopadling/strandaktivitet.

Bibelskolen i
Grimstad
2.- 5. august 2018

Påmelding:
Fra 5. mars til 8. juni
Internett:
www.Checkin.no Let opp Ordet og Israels sommerstevne.
Spørsmål kan rettes til post@bigforum.no
Telefon:
Mandager kl. 13-16 tlf: 923 50 940
Fra 11. juni.
direkte påmelding til skolen: Mandag-fredag kl.09-15
Tlf. 372 56 800

