
国际基督教夏令营 

Taler / 发言人 

 

Velkommen 

 

2017年7月3号到7号 
D. 3.  start             kl.  15 
D. 7.  slut/ ends kl.  13 

Praktisk Hjælp / 任务与帮忙 

Vi hjælper alle til med nogle kø-
kkenopgaver og rengøringsarbejde i 
løbet af ugen.   

在这一周里我们都要在厨房里帮忙洗

碗，搞卫生以及做其它活儿。 

 

Festaftenen / 派对晚会 

Torsdag aften er der verdens bedste 
underholding. Scenen er din. Husk 
din nationaldragt.   

周四晚上我们将开展全球最精彩的娱

乐晚会。舞台是你的。记得要穿上你

们的民族服装。 

Bla.støttet af Kingos Kirke, Grønnevang,  Apostelkirken 

Luthersk Missions Højskole 
Ansgarvej 2,  3400 Hillerød 

OLLY GOLDENBURG 

少儿组牧师 Can.  

 
Vi er glade for igen at kunne 
præsentere sidste års fantastiske 
taler. Han glæder sig til at komme 
tilbage.  
I år vil vi sørge for, at han også får 
lidt mere tid sammen med børnene 
og de unge, så det ikke kun er de 
voksne, der får glæde af ham.  
 
 

我们很高兴推荐我们去年的优秀发

言人。他期待再次跟我们见面。今

年我们将尽量安排他有更多的时间

跟少年组在一起，这样就不会仅仅

大人们才有机会跟他在一起。 

Børne & Teen Program 

Børn og teenagere har deres eget 
program om formiddagen. Hjælp 
jeres børn derhen.    

少儿组节目 

少儿组每天上午将会有他们自己的节

目。父母可以帮忙将自己的小孩送到

场地。 



Praktisk Info 

Medbring: Sovepose 
eller dyne/sengelinned, 
håndklæder, toiletsa-
ger, festtøj/ national-
dragt, evt. musikinstru-
ment og evt. Bibel på 
dit eget sprog. 

Betaling sker ved an-
komst. Kontant eller 
kreditkort. 

NB: I år har vi des-
værre ingen rabat til 
asylansøgere og 
kontanthjælpsmod-

tagere !!! =(  

 

实用信息 

请自带 睡袋，床单，被

单，毛巾及卫生间用

具，晚会穿的民族服

装，各种乐器及有可能

的话自己语言的圣经。  

付款: 到时再付，现金或

刷卡。  

 

附: 很遗憾今年对政治

避难者和领救

济金的的人没

有打折!!  

 

For alle 
Denne lejr er både for unge, voksne, børn og 

ældre, fra alle mulige kulturer. En  

spændende verdensrejse på én sommer.  

欢迎  

本夏令营适合全球男女老幼，不分民族，种

族，文化和国家。这是一个精彩纷呈的国际性

夏令营。 

Send til ikc@ikcenter.dk  eller / or 

Internationalt Kristent Center  

Rømersgade 17, 1362 KBH K      Tlf. 3332 5939      

                          Tilmelding — 登记    

før/6月12号前 

Priser /  价格  

 Børn / 小孩 

Børn / 小孩  

Voksne / 成人 

Asylansøgere/政治避难者 

 Alder/ 年龄 

0-5 岁

6-12 岁 
 

克朗 

Kr 0,-

Kr 200  

Kr 500  

Kr 100 

Kvinde / 女人:_________________________ 

Mand / 男人 名字:  ________________________ 

 

程序  

- Morgenmad 8:00  - 早餐 

- Bedemøde 9:00 - 祷告会 

- Samling 9:30  - 聚会 

- Bibeltime 10:00  - 圣经课 

- Frokost  12:00  - 午餐 

- Aktiviteter  14:00 - 活动 

- Kaffe  15:30  - 咖啡 

- Aktiviteter 16:00   - 活动 

 - Aftensmad 18:00  - 晚餐 

- Aften samling 20:00     - 晚上聚会 

一个家庭最多付   Kr 1200  

 Børn: Navn/køn/alder  小孩, 姓名/性别/年龄  

 

Transport  

Transport fra Hillerød: 1. stop på 

Gribskovbanen mod Tisvildeleje. 

Stå af på ”Slotspavillonen” + 2 

min’s gang.  

 

交通 

到Hillerød的交通: 乘开往

Tisvildeleje的火车 

(Gribskovbanen)，在第一站

Slotspavillonen下车，然后走路2

分钟。 

 

Fred med Gud  
Hvis der er noget, der skiller folk ad, 

så er det, når man ikke har gjort op. 

Det kan skille familier i årevis. Ven-

ner for altid. En voldsom vrede kan 

man let give plads til, når man er 

blevet uretfærdigt behandlet.  Men 

Gud 

øn-

sker vi le-

ver i 

fred 

med 

ham, og 

i 

在神里平安 
没有任何一种东西能象不肯饶恕对方一样

能把人们隔离开来。它会永远拆散我们的

家庭和朋友。当我们受到不公正对待时，

我们是多么容易变得愤怒和无情。但是神

要我们跟他和我们周围的人类一起平安生

活。来吧。 

电子邮箱:  

家庭住址:  

 

手机/电话.: 

Land +  sprog / 语言 

Tilmelding  også  på  

www.imta.dk/summer-camps 

Ønskes nøgle; depositum      kr  200 

如需要钥匙须预付押金    kr  200 

Kontakt mobil på 
konferencen:   

2255 2680 


