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Om dagene 

Dagene er for unge, voksne og familier fra hele verden, hvilket giver 

god mulighed for at opleve den store verdens vingesus. Du er 

velkommen uanset, om du allerede kommer i IKC eller er ny.  

Der vil være hygge, taler, udflugt og menneskelig mangfoldighed. 

Børn og teenagere vil have deres eget program nogle gange. Forældre 

forventes at hjælpe deres børn.  

Teamet vil lave mad til jer både frokost og aften. Maden serveres til den 

enkelte.  

Teamet bag dagene foretager rengøring af lokaler og toiletter ml. hver 

dags arrangementer.  

 

Praktisk information   

Beliggenhed:  

IKC, Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K  

Start og slut:  

Mandag d. 6 juli kl. 9.30–20.15 

Tirsdag d. 7 juli kl. 9.30-20.15 

Onsdag d. 8 juli kl. 9.30-20.15 

Torsdag d. 9 juli kl. 9.30-20.15 

Medbring: 

Regntøj/paraply, gode sko til tur, din egen håndsprit, en Bibel.  

Der er mulighed for at købe en Bibel på dit eget sprog i IKC. 



  

Tilmelding 

Åbning og Frist for tilmelding: 10. juni til 28. juni. 

Registreringsformularen på den anden side skal udfyldes og leveres 

enten som en kopi/billede 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 

Taler 

Olly Goldenberg fra England. Han vil holde en session hver dag med titlen 

”The Mission of God” (Guds mission).  

Til daglig arbejder Olly med sin kone Helen omkring evangelisering blandt 

børn, og de har stiftet organisationen Children Can.   

Der vil være mulighed for oversættelse fra engelsk til dansk, samt 
potentielt andre sprog. 

 

Desuden vil ledere fra teamet holde mindre oplæg og taler. 

Hver dag vil der være udflugter til en destination i Københavnsområdet. 

Forvent selv at betale for bus/tog billet eller medbring din cykel til 
Bethesda. 

mailto:ikc@ikcenter.dk


 

 

 

  

 

  

 

 

Køn:  Mand  Kvinde 

Navn: 

Land:                                                                                                           Sprog: 

Jeg kommer én dag. Hvilken? ______________ 
 
Jeg kommer alle dage  
Jeg giver hermed samtykke til, at mine kontaktoplysninger kan gemmes til næste års 
invitation. 

 
Jeg giver hermed tilladelse til, at LM og IKC må benytte billeder offentligt, hvor 
jeg/mine børn er på. 

 
E-mail: 

Telefon: 

Børn (hvis der er nogle) 
Navn(e):                                                                      Alder: 
 
 
 
 
Underskrift: 

indremission.dk/persondatapolitik 

Priser inkl. mad og drikke 

Børn 0-5 år  Gratis 

Børn 6-15 år  50 kr.  

Voksne  100 kr. 

Asylansøgere 25 kr. 

Maks. per familie 300 kr. 

Bibelen  100 kr. 

Priser for 1 dag. Kom alle dage for 2 dages pris! 

”Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus 

som frelser” Filipperbrevet 3,20 

 


