med håb

Program;
Landsmøde
LM indbyder til Landsmøde for alle aldre
i Store Bededagsferien 30. april til 2. maj
i Skjern Kulturcenter
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Program;
Velkommen til LM’s Landsmøde!
I år holder Luthersk Mission storfest i Skjern!
Den 30. april til 2. maj er der nemlig Landsmøde
for hele landet og for alle aldersgrupper - børn,
unge og voksne.
Vi håber og tror, at Landsmøde 2010 bliver en
god oplevelse. Både på det menneskelige plan
og på det åndelige plan. Vi forventer store ting af
Gud!
Kom og vær med til årets store festsamling i LM!

Torsdag den 29. april
18.00-23.00

Fredag den 30. april
07.45-08.45

Morgenmad

08.45

Bedemøde for alle

09.30

Landsmøde 2010 – velkommen!
Så få dig dog et liv! ES 55,1-9
ved højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen

10.45

Mit liv med Gud Far 1 MOS 1,27
ved rejsepræst og lektor Leif Andersen

10.45
10.45

Teen i Laden: Mit liv med Gud ... ja, men hvordan?
LM Kids bibelfortælling

12.00-13.00

Frokost

13.30

Foredrag og debat
At sige "luthersk" og "mission" med stolthed ved landsformand
Jens Peter Rejkjær og generalsekretær Jens Ole Christensen
Sangeren David 'Stoew' Christiansen medvirker

13.30
13.30-17.00

LMU-aktiviteter
LM Kids Legeland

Forsideillustration Jørn Henrik Olsen, Vocatus V, 116x89 cm. www.joernhenrik.dk
Busken brænder uden at fortæres af ilden. Den melder ud med dét, der har krav på os og
melder sig uventet. Det gælder om at falde til ro, se ildsluen slå op, ½nde vej ind i busken
… så vi kan høre dét sagt, vi ikke kan sige os selv.
Maleriet vil blive solgt på auktion på landsmødet, og indtægten går til Luthersk Mission.
Design Chr Rahbek Olsen / Amalie Puggaard Poulsen
Tryk Arco Graßsk AS

Informationen er åben
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Livs-paletten; Bliv undervist i livsnære
emner lørdag eftermiddag

15.15

At sige "luthersk" og "mission" med stolthed – fortsat
Paneldebat og fri debat

17.30-18.30

Aftensmad

19.30

Festaften
Mit liv med Jesus 1 JOH 1,7 ved rejsepræst og lektor Leif Andersen
Gæst fra et af LM's missionslande
Indslag ved bandet Norlyd

21.45

Lovsangsfest
med Sola Gratia-bandet fra Nordsjælland

Lørdag den 1. maj
07.45-08.45

Morgenmad

08.45

Bedemøde for alle

09.30

Mit liv med Helligånden ROM 5,5 ved rejsepræst og lektor Leif Andersen

09.30-12.00
09.30

Teen i Laden: Mit liv med Gud ... ja, men hvordan?
LM Kids bibelfortælling

10.45

Mosaik for alle til Landsmøde
Forskellige indslag, forskellige medvirkende

12.00-13.00

Frokost

13.30

Boglancering: "Mine homo¼le venner"
Mød Espen Ottosen, der er forfatter til den opsigtsvækkende bog

13.30

Børnekoncert (to kor fra Ølgod synger for og med os)

14.30

LM Kids Legeland

15.30

Livs-paletten
Hvert arrangement i paletten kører to gange. Derfor er der mulighed for
at deltage i to forskellige arrangementer efter hinanden.
1. Hva’ med smerten i mit liv? ved psyko- og familieterapeuterne
Connie og Mads Noer
2. Hva’ med mine nådegaver? ved generalsekretær Jens Ole
Christensen
3. Hva’ med mit sexliv? ved læge Anne Marie Rask og ungdomssekretær
Peter Rask
4. Hva’ med min livsstil? ved professor Henning Haahr-Andersen

15.30

LMU aktiviteter

17.30-18.30

Aftensmad

19.30

Festaften
Mission, Jesu genkomst og tyrkiske folk!
ved generalsekretær Jens Ole Christensen
Bandet Stoew medvirker

21.45

Sangpaletten
Forskellige musikalske indslag med fællessang og solosang,
gamle og nye sange under ledelse af musiksekretær Lars Frederiksen

21.45

LMU-koncert med The Dawn
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Er du LMU’er eller teenager?
Så kan du godt glæde dig til
det fedeste landsmøde.
Vi ses!

Søndag den 2. maj
07.45-08.45

Morgenmad

08.45

Bedemøde for alle

09.30

Festgudstjeneste
Liturger: Højskoleforstander Henrik Nymann Eriksen og
generalsekretær Jens Ole Christensen
Mit liv med håb FIL 3,20-4,1 ved højskolelærer Daniel Burgdorf
Drama
Nadver

12.00-13.00

Frokost

13.30

Afslutningsmøde
Min Gud og mig på mandag MATT 11,28
ved landsformand Jens Peter Rejkjær
Indslag ved bandet Norlyd

13.30

Teen i Laden: Mit liv med Gud ... ja, men hvordan?

Landsmøde
– er det noget
for mig?

*

Afslutning og afrejse

Ja!

Landsmøde er ikke kun pensionister, børnefamilier og hornmusik. Det er også for unge
som forventer mere! Caféen ”Farmors Disco” åbner dørene for hygge og sjov og fest i
retro-omgivelser. Her vil være musik, både live og fra jukeboks, dating-hjørne, konkurrencer og et velassorteret udvalg af mad og drikke. Vigtigst af alt kan du være sammen med
andre unge kristne, der ligesom dig prøver at få Jesus, venner og hverdag til at gå op i en
højere enhed.
Kan du se pointen? Ellers trænger du godt nok til Disco.
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Teen på
Vi vil se din video
Lav en video på max. 2 minutter, hvor ordene: ”Hornorkester, børn, farmor, disco og Jesus”
indgår i skrift eller tale.
Upload din/jeres video på youtube med navnet FARMORSDISCO senest d. 1. april 2010
og send besked om videoen til farmorsdisco@lmu.dk. Videoerne bliver bedømt ud fra
opßndsomhed, kvalitet og budskab. Der bliver offentliggjort en vinder og uddelt præmie i
Farmors Disco.
Join facebookgruppen FarmorsDisco.

8 gode grunde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Møde gamle og nye venner.
Høre udfordrende prædikener om dit liv med Gud.
”Pimp my ride”- gør-det-selv.
Være med i et kristent fællesskab på tværs af generationer.
Støt op om LM – ellers bliver vi invaderet af gamle.
Gratis live-koncert med The Dawn!
Geo-catching i Skjern.
Vi ved, hvor du bor!

Billigere for dig!

Går du i 7.-10.kl er du mere end velkommen i
som er vores helt eget sted på Landsmødet.
Fredag og lørdag formiddag og søndag eftermiddag:

Mit liv med Gud…ja, men hvordan?
featuring Mads Koefoed-Hessellund

Fra stiknarkoman til et liv med Gud
featuring Lars Jensen

Det kan du også glæde dig til:

Lovsangsfest, eftermiddagsaktiviteter og koncert

Teenbonus

ßlmaften, slik, nintendo Wii, musik, chill out, sodavand og masser af Landsmøde-fest.
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Hos os skal der U G L E S !
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Bemærk særpris for unge mellem 13 – 23 år.
Mulighed for gratis overnatning på Skjern Kristne Friskole for LMU’ere og teenagere.
Medbring madras/liggeunderlag.

LADEN,

or

ies

LADEN – you don’t wanna miss it
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Det’ for børn!
Vi glæder os rigtig meget til at se rigtig mange børn og juniorer på Landsmødet – det er
nemlig også jeres Landsmøde.
Der kommer til at ske en hel masse spændende for jer.

bibelfortælling

Det bedste af det hele bliver bibelfortællingerne fredag og lørdag formiddag – det kan I
altså godt glæde jer til.
Det kommer til at handle om dig og Gud – hvordan du er skabt af Gud – du er hans opßndelse – hvor meget du er elsket af ham, og hvor gerne han vil være sammen med dig i dit
liv.
• For juniorerne vil Erik Nielsen give den hele armen, og så skal der synges igennem til
et vestjysk lovsangsband
• For børnene vil Dan Månsson
bl.a. lave dukketeater, og der skal
synges glade sange sammen med
Bettina Toft Jensen

skaberværksteder

Gud skabte os, og han har givet os evnen til at skabe noget.
Fredag og lørdag eftermiddag vil der være gang i en masse genbrugsværksteder, hvor der
kan skabes àotte ting ud af gamle ting.
• Gummiværksted – her kan du lave slyngbold, hårpynt og meget mere
• Glasværksted – her kan du kan lave lanterner og akvarier
• Blikværksted – her kan du fremstille musikinstrumenter, biler og lanterner
• Smykkeværksted – her kan der laves både drenge- og pigesmykker
• Malerværksted – her kan du skabe dit eget maleri

legetøjsmarked

Her er en megasej måde at samle penge ind til missionen på:
Tag dit brugte legetøj med til Landsmøde og giv det til LAMIGA, så vil
han og hans hjælpere sælge dit legetøj, og du kan måske købe noget
get
andet på legetøjsmarkedet. På den måde kan du være med til at samle
amle
penge ind til børn i Peru, for når LAMIGA har solgt alt legetøjet, giver
ver
han alle pengene til LM Kids' Landsindsamling.

legeland

børnekoncert

Det sker lørdag lige over middag - det er for børn og juniorer, og det bliver en fed koncert.
De kendte Vestjyske kor "Vejviserkoret" ved Bente Roager og Ølgod Børnekor v/Laila
Jensen stiller op med en masse sang og musik - de synger for os og med os.

Der vil også være et stort LM Kids-Landsmøde-Legeland
– kom og vær med – det bliver cool
Her er noget af det, du vil kunne opleve:
• Hoppeborge
• Klatrepæl – kom 12 meter til tops
• Stable mælkekasser – hvem kan stable àest
• Megabold – prøv, hvordan det er at være ”bold”
• Bamsefaldskærm – HUSK din bamse
• Vandraketter – lav din egen raket og fyr den af – HUSK, at
medbringe en plastikàaske 1½ eller 2 liters (Egekilde er bedst))
• Mød Martin Larsen – ham fra Store Nørd og Fox traktortræk
• og meget mere

Vi glæder os til at se dig!
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Praktisk info;
Overnatning

Hoteller
Ved bestilling henvises til LM's Landsmøde.

Camping
Der er mulighed for camping på området omkring Skjern Kulturcenter. Cirka 90 pladser.
Man kan også campere på campingpladser i nærheden. Der er fx følgende campingpladser:
Skjern Å Camping
Birkevej 37, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 08 61

Tarm Camping
Vardevej 79, 6880 Tarm
Tlf. 30 12 66 35

På disse to pladser er der også mulighed for at leje hytter.
Overnatning på efterskole
Der er mulighed for at overnatte på Efterskolen Solgården i Tarm og på Sædding Efterskole. Efterskolen Solgården bliver fyldt op først.
Åbningstider på efterskolerne:
Fredag aften kl. 21-23
Øvrige dage:
En time om morgenen før første arrangement i Skjern Kulturcenter.
To timer midt på dagen.
En time efter at programmet er slut i Skjern Kulturcenter.
Overnatning på Skjern Kristne Friskole
Kun for LMU'ere og teenagere.
De praktiske ting omkring overnatning på skolen får hver enkelt deltager vejledning om
ved ankomst.
For at få praktisk og personlig vejledning kan man henvende sig i Farmors Disco.

Hotel Vestjyden
Bredgade 58
6900 Skjern
Tlf. 97 35 13 11
post@hotelvestjyden.dk

Særpris for landsmødedeltagere pr. overnatning:
Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 900,Enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 700,-

Bechs Hotel
Storegade 4
6880 Tarm
Tlf. 97 37 29 22
E-mail: bechshotel@email.dk

Særpris for landsmødedeltagere pr. overnatning:
Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 750,Dobbeltværelse ekskl. morgenmad kr. 650,-

Parkering
Ved Skjern Kulturcenter - både ved hovedindgang og lille indgang.

Landsmødets adresse
Skjern Kulturcenter
Ranunkelvej 1-3
6900 Skjern

Landsmødeinformationen
Åbningstider
30 minutter før og efter hvert arrangement.
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Husk; Du skal tilmeldes, selv om
du kun deltager i møderne

Kort;

Priser

Skjern Kulturcenter

Særlige aktiviteter
LM Kids Legeland

kr. 100

Måltider
Morgenmad
Frokost
Aftensmad
Dagspris
Madpris for hele stævnet

kr. 40
kr. 65
kr. 75
kr. 165 inkl. drikkevarer
kr. 430

Børn 0 til 4 år spiser gratis, og børn mellem 5 og 12 år får 50 procent rabat.
Kaffe formiddag, eftermiddag og aften - og andre forfriskninger - kan købes direkte på
stedet.
Overnatning
Camping ved Skjern Kulturcenter, pladsafgift pr. døgn kr. 30
Pr. person pr. døgn:
Voksen/LMU
kr. 25
Barn 0-12 år
kr. 10
Strøm pr. døgn
kr. 25
(Hele stævnet svarer til 2 døgn når det gælder strøm)
Efterskole uanset alder, pr. nat
kr. 30
Kun for LMU'ere og teenagere fra 13-23 år
Gratis
(Skjern Kristne Friskole, liggeunderlag skal medbringes)

PARKERING

SVØMMEBAD

HAL 1
BESPISNING
GRØN
STUE

BLÅ
STUE
SPEJLSAL

KIOSK

UDSTILLINGER

BAD OG TOILET
FOR CAMPISTER

GRENE
SCENEN
ARENA
STORE MØDER

HAL 2
LM KIDS

>

Stævneafgift
Til dækning af fælles udgifter - betales også af dem, der kun deltager i møderne.
Børn 0-12 år
Gratis
LMU'ere 13-23 år
kr. 150
Voksne
kr. 250
Dagstakst
kr. 100

HOVEDINDGANG OG INFORMATION

PARKERING

CAMPING >

SPONSORER

ISO 9001 & ISO 14001
Enkle systemer opbygges på et
minimum af tid

Forretningsudvikling
Strategi, organisering,
strukturering og effektivisering

Software til kvalitets- og
ledelsessystemer
Moderne, visuelt,
intuitivt og WEB baseret

Kontakt gerne Kim Hjermind for en uddybning af
mulighederne på tlf. 40 84 44 41.

Blåkildevej 39A, 6880 Tarm, tlf. 50 98 66 36
www.kjaers-blaakilde.dk

www.alignment.dk
www.process-manager.dk

Hamletsvej 2-8 Ă Skibbild Ă 7480 Vildbjerg
Tel: 97 13 73 33 Ă www.s-e.as

MR REVISION
tlf. 7698 2100
Clausagervej 1, Sædding - Skjern. Tlf. 97 36 26 40 / 20 29 40 93

Industriparken 8 - 6880 Tarm - tlf. 97371799 - www.runi.dk

