Sannheten tro i kjærlighet !
Bli med på årets sommersamling på Gavelstad

31.juli - 4.august

Sannhet har nå for tiden blitt et spørsmål om personlig valg og kjærlighet blitt likt med gode
følelser. Nestekjærlighet er å bekrefte de følelsene. Å ikke gjøre det blir ansett som så ondt og
skadelig at man kan bli domfelt slik man har sett i Finland der en politiker og en prest blir stilt for
retten for å ha sitert fra Bibelen oﬀentlig. Hele det politiske spekter går inn for en lov som vil forby å
hjelpe mennesker til å leve etter Bibelens seksualnormer.
Hvordan kan vi da være sannheten tro i kjærlighet slik vi blir instruert i Efeserbrevet til Paulus?
Denne virkelighetsforståelsen vokser våre barn opp i. Generasjon «Z» vet ikke om noe annet og lever
under et massivt trykk fra sosiale medier som bringer dette sekulære «evangelium».
Unge uttrykker behov for voksne som kan veilede dem på en god måte.
Unge menneskers vilje til å gå «all in» er verdifull, men som er lett å utnytte. Den trenger å støttes og
veiledes av modne voksne som selv er «all in».
De trenger verktøy for å forstå verden og å finne sannhet og kjærlighet. Voksne trenger verktøy for å
bli slike veiledere som ikke bare forstår seg selv og andre og verden vi lever i, men som kan bringe
det videre.

AKTUELL OG LIVSNÆR
UNDERVISNING
Vi har invitert forkynnere som
brenner for Guds rike til å bringe
mer klarhet i hva Guds ord sier til
oss i dag.

BØNN

FELLESSKAP

Vi tror at Gud taler til sine venner.
Det er derfor felles bønnemøter og
gruppedeltakelse der vi kan be for
verden og for hverandre og være til
støtte.

Corona-nedstengning har lenge
redusert direkte fysisk kontakt.
Nå trenger vi det! Oppleve
fellesskap, enhet og nye
vennskap, bli styrket i troen.

Vi har invitert disse talerne for å undervise og å utfordre oss på det personlige plan og forstå utfordringene vi
står overfor. Hjelpe oss til å bli mer «relevante» i møte med de unges verden og det sekulære trykket. Truls
Olufsen-Mehus vil undervise om det sekulære ideologiske trykkets religiøse preg. Krigen i Ukrania er selvsagt
også med oss alle. Fremtiden blir ikke fredelig. Hva sier Gud om det? La oss samle oss og be!

Jostein Ek

tidligere pastor i
Frikirken og er nå
personalleder i
Ungdom i Oppdrag.

Jon Steinar
Kjøllesdal

Er aktiv som
politiker, forkynner
og tidligere
bønneleder.

Alv Magnus

Tidligere
mangeårig leder av
Ungdom i Oppdrag
Utdannet sosiolog.
Bor på Ottestad,

Truls OlufsenMehus

Fra Hammerfest.
Aktiv KrF-politiker,
profilert seg i media
om Skeiv ideologi.

Programmet:

Lovsang og tilbedelse.
Øyvind Mørch er

• Starter søndag ettermiddag med mat kl.
1800 og kveldsmøte med Jostein Ek.
• Hver dag begynner med bønnesamling før
frokost. Innvielse og refleksjon.
• Formiddag og kveld er det møter med
undervisning og forkynnelse.
• Gruppemøter. Vi deler oss i mindre
grupper etter formiddagsmøtet for å
reflektere over forkynnelsen, søke Guds
vilje, be for folk og land og for egne
utfordringer.
• Workshop/samtaler felles på de fleste
ettermiddagene. Mulighet for uformelle
spørsmål, utveksling av synspunkter og
fordypning. Talerne deltar vanligvis også.
• På kveldene er det også plass for uformell
samtale rundt kaffebordene og for å knytte
kontakter.
• Siste møte er torsdag formiddag med Jon
Steinar Kjøllesdal og lunch før avreise.
• Det er også muligheter for individuelle
sjelesorgsamtaler ved behov.
• Formiddagsmøtet tirsdag formiddag med
Truls Olufsen-Mehus er åpent for besøkende

med også i år og
håper å samle noen
av sine venner, noe
som gir stor
musikalsk bredde.
Han får muligens
trommet sammen til
en blueskveld også.
Samlingen i år prøver vi å gjøre mer «kompakt»
og gi mer fokus og ro ved at alt foregår på ett
sted og at det ikke åpnes for gernerell deltakelse
på enkeltmøter. Vi samles ikke primært for å
høre på talere, men for å møte Gud og «arbeide
på vår frelse».

Gavelstad
serverer god,
hjemmelaget
mat

Ungdom i Oppdrag er en tverrkirkelig misjons-bevegelse
som ønsker Å Kjenne Gud og gjøre ham kjent!
Oppdraget gjelder alle generasjoner.
Innbydere er:
For flere opplysninger, se vår hjemmeside: Wera og Egil Werner Johansen
Anne Marie og Ragnar Aamli
BeCy Ann og Øyvind HasFng

vårtid.no

«The best time to prepare for the difficult
times of life is now»

OPPLYSNINGER:
Stevnet følger de smittevernreglene som til enhver tid
gjelder. Man kan ikke delta med aktiv covid-sykdom Ved avmelding etter 30.06 eller nye restriksjoner fra
myndighetene, refunderes gebyret ikke.
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad i Larvik kommune.adr: Østsideveien 545, 3275 Svarstad.
Alle møtene vil foregå på gjestegården.
Tid: søndag 31.juli kl.1600 - torsdag 04. kl.1300
Pris pr. person: Påmeldingsavgift kr.800.+ Oppholdsutgifter i dobbeltrom: kr. 3900. Enkeltrom: kr.4200.
Mulighet for campingvogn/bobil, med reduserte oppholdsutgifter. Påmeldingsavgiften refunderes ikke ved
avlysning.
Det blir ikke åpning for deltakelse på enkeltmøter unntatt tirsdag formiddag (Truls Olufsen-Mehus).
Påmelding: Til Check-In på checkin.no . Søk: ‘sommersamling gavelstad 2022’. (Begrenset plass).
Påmeldingsfrist innen 30.06.22
Evt. spørsmål? Ring Betty Ann Kortner Hasting tlf. 41207297 eller e-post: b.hasting@icloud.com

