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Tema: 

Glemmer Gud mig?
1. Hvad gør vi ved det, hvis det synes  
 som om Gud glemmer os? 
2. Hvordan blander klagesang og  
 lovsang sig?

BIBELBIBEL
WEEKENDWEEKEND

Vi får besøg af Robert Strandgaard Andersen. 
Han vil holde bibeltimer for os. Robert er 
præst i Hjortkjær. Robert er i 2020 kåret til 
åres teolog af MF.

TEMA: Glemmer Gud mig?

uno.indremission.dk

Vi skal i denne weekend være sammen om 
temaet glemmer Gud mig ud fra Esajas, 
salmerne og klagesangen 
1. Hvad gør vi ved det, hvis det synes som 
om Gud glemmer os? (Esajas 49,13-18 og 
Sl 42-43)
Israel sad i eksil og følte sig glemt, men 
Gud mindede dem om, at sådan er det ikke. 
Følelsen af at være glemt og løftet om, at 
man ikke er det, står side om side og ophæver 
ikke hinanden, for begge dele lægger bibelen 
røst til. Guds hjerte til den enkelte kommer 
stærkest til udtryk, når Jesus sammenligner 
sig med en hyrde, der går fra 99 for at finde en. 
Han kan ikke glemme den ene. Han kan ikke 
glemme dig. 
2. Hvordan blander klagesang og lovsang sig? 
(Klagesangene)
Israel havde gennemlevet enhver nations 
mareridt. Total udslettelse og de få overlevende 
sendt i flygtningelejr. Selv templet og dermed 
Guds nærvær var forsvundet. Ud af det flyder 
klagesangene. Midt i klagesangene finder vi 
en stærk lovprisning, vi ofte synger uden at 
kende dens sammenhæng med lidelsen. »Guds 
store kærlighed aldrig forandres,,,« Lovsang og 
lidelse udelukker ikke hinanden.  



Vi hjælpes ad med borddækning og andre praktiske 
opgaver i forbindelse med måltiderne. Har du lyst/
mulighed for at bage nogle boller el. en kage, må du 
gerne skrive det på tilmeldingen og så vil du blive 
kontaktet.

Solbakken
Sønderballe Hoved 60 
6100 Haderslev 

Vil ske på værelser med max 2 personer på 
hvert værelse. 
Der vil blive udsendt deltagerliste og evt. 
øvrige Informationer, ca. en uge før. 

Der er mulighed for at blive hentet ved tog 
eller bus, ved henvendelse til Merete eller 
Kirsten senest onsdag den 17/2.

program praktisk

Lejrens adresse

Overnatning

Tilmeld dig på hjemmesiden 
Sidste tilmelding 5/2 2021

uno.indremission.dk

Tilmelding

For hele weekenden: 700 kr.  
– ved for sen tilmelding +75 kr.
 

Bibel, sengetøj + linned, spil, din tandbørste 
og andet nødvendigt weekendudstyr.

Har du spørgsmål vedr. weekenden så kontakt

Merete Pedersen 
E-mail: merete6@hotmail.com
Tlf.: 20 68 09 92

Kirsten Borum Poulsen 
E-mail: kirstenborump@gmail.com
Tlf.: 20 62 20 75

Singler i alderen 25 - 60 år

Pris 

Kontakt 

Målgruppe

Medbring 

Fredag:
19.00-20.00: Ankomst
20.00: Velkomst, hygge, andagt og kaffe

Lørdag: 
8.30 Morgenmad 
10.00: Bibeltime: Hvad gør vi ved det, hvis 

det synes som om Gud glemmer os? 
(Esajas 49,13-18 og Sl 42-43)

12.00 Middag
 Gåtur, hygge eller hvad man nu har lyst til 
15.00: Kaffe
16.00: Bibeltime: Hvordan blander klagesang og 

lovsang sig? (Klagesangene)
18.00: Aftensmad
19.30: Samvær og vidneaften
 Kaffe og hyggeligt samvær

Søndag:
8.30: Morgenmad 
 Gudstjeneste 
Ca. 12.00 Middag
 Aktivitet og oprydning
 Slutter af med eftermiddagskaffe


