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Konferencen afholdes på LMH i Hillerød. Konferencen er for unge, voksne og 
familier fra hele verden, hvilket giver god mulighed for interkulturel udvek-
sling.
Børn og teenagere vil have deres eget program hver morgen. Forældre 
forventes at hjælpe deres børn.
Onsdag aften har vi en international begivenhed, hvor de nationale kjoler og 
dragter kan bæres.
Alle skal hjælpe med opvask og rengøring af huset under opholdet.

Start: Søndag 7. juli kl. 19.00
Afslut: Torsdag den 11. juli kl. 12.30

Weyman og Susan Howard
Howards og deres arbejde "LoveWorks" er et 
udtryk for Guds kærlighed på denne jord. De har 
været gift i 27 år, har 4 børn og 2 børnebørn og har 
haft en mirakuløs rejse med befrielse fra hor, 
legalisme, frygt for mennesker og meget mere. De 
siger: "Guds kærlighed helbredte os og kaldte os til 
at stå i vores sande identiteter. Han lærte os, hvem 
han er, og hvem vi er gennem hans kærlighed. Han 
satte os på en rejse, der gjorde hans kærlighed 
håndgribelig, ikke længere en teori".

Weyman og Susan rejser rundt i verden og deler 
med stor ærlighed deres historie om forvandling. 
De opmuntrer kirken til at stå i kærligheden, der 
virkelig viser Guds hjerte.
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PRAKTISK INFORMATION

Frist for tilmelding er 21. juni

Registreringsformularen på den anden side skal udfyldes og leveres enten 
som en kopi via e-mail eller direkte til IKC-kontoret.

E-mail: 

ikc@ikcenter.dk 

Adresse: 

Internationalt Kristent Center

Rømersgade 17, 1362 KBH K

Telefon: 

3332 5939 / 2255 2678

TILMELDING

Beliggenhed:

Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød

Transport:

S-tog A til Hillerød St., derefter

lokaltog 960R til Slotspavillonen St. eller bus 303 til Slotspavillionen 
(Holmegårdsvej)

Ting, der skal medbringes:

Soveposer eller lagner og tæpper, håndklæder, toiletartikler, nationaldragt 
til festaften, musikinstrument, en bibel. Der er mulighed for at købe en 
bibel på dit eget sprog på konferencen.



/ 2255 2678

ENGLISH

Køn                    Mand                              Kvinde

Navn

Land                                                                                                 

Sprog

                                                            

                                                                                             

E-mail

Telefonnummer

  Børn (hvis der er nogle)

Navn(e)                                                                                       Alder 

Underskrift 

http://indremission.dk/persondatapolitik                     

Børn     0-5 år                               Gratis

Børn     6-12 år                             Kr. 200,-

Voksne                                          Kr. 500,-

Asylansøgere                                Kr. 100,-

Max. pr. familie                            Kr. 1200,-

Nøgle Depositum                         Kr. 200,-

Bibelen                                         Kr. 100,-

PRISER

Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!.. For der giver Herren 
velsignelsen, livet i al evighed.

Sang til festrejserne. Af David. 133

Jeg giver hermed samtykke til, at mine kontaktoplysninger kan 

gemmes til næste års lejrinvitation.

Jeg giver hermed tilladelse til, at LM og IKC må benytte 

lejrbilleder offentligt, hvor jeg/mine børn er på.


