
JÁTNINGARBUNDIN
EVANGELÍSK-LÚTERSK KRISTNI

Að helginni stendur
Játningarbundin Evangelísk
Lútersk Kristni (www.jelk.is) og
Den Lutherske Kirke i Norge og
Island (lkn.no). Allar upplýsingar
um framtakið er að finna á
heimasíðu JELK, www.jelk.is.

Það kostar ekkert að taka þátt í
samkomum og helgistundum, en
vægt gjald verður tekið fyrir
máltíðir og gistingu. Nánari
upplýsingar á heimasíðunni

Sr. Sakarías Ingólfsson
Sóknarprestur Messíaskirken
Oslo og prestur JELK

Rev. Brian Flamme
Pastor Immanuel Lutheran
Church, Roswell NM

Rev. Justin Clarke
Pastor Christ Lutheran Church
Murray, Utah.

„Það sem
Guð gefur“

Velkomin á
evangelisk-
lúterska

samkomuhelgi

RæðumennHelgina 23.–26. júní 2023
bjóðum við upp á samkomuhelgi
þar sem áherslan er lögð á
biblíulega lúterska kennslu, góðan
tíma fyrir umræður, máltíðir og til
að spjalla saman.

Yfirskriftin er „Það sem Guð
gefur.“ Með henni viljum við
beina sjónum að Guði, sem gefið
hefur alla hluti, því hann er bæði
skapari og lausnari heimsins.

Helgin fer fram í Friðrikskapellu
og Suðurhlíðarskóla. Hægt er að
fá allar máltíðir gegn vægu gjaldi,
sem og einfalda gistingu fyrir þá
sem koma langt að.



Föstudagur
23. júní
19:00 Kvöldmatur
Suðurhlíðarskóli

20:00 Samkoma og umræða
Suðurhlíðarskóli
Guð gefur hjálpræði.Sakarías
Ingólfsson

Guð hefur kallað okkur með
gleðiboðskapnum, og gert okkur að
sínum eignarlýð og heilögu
prestafélagi. Hann hefur endurfætt
okkur, og veitt okkur þjónustu í ríki
sínu.

22:00 Kvöldbæn
Friðrikskapella

Laugardagur
24. júní
08:30Morgunbæn

10:00 Samkoma og umræða
Suðurhlíðarskóli
Guð gefur okkur alla hluti.
Brian Flamme

Guð hefur gefið okkur líkama og sál
og allt sem við þörfnumst. Til alls
þessa nýtir hann þjónustu okkar.
Hann skapaði okkur með þjónustu
foreldra okkar, nærir okkur með
þjónustu bænda, bakara, kaupmanna
o.s.frv.

11:15 Samkoma og umræða
Suðurhlíðarskóla
Guð gefur okkur frelsi.
Brian Flamme

Stundum leitum við vilja og
áætlunar Guðs fyrir líf okkar, án
þess að gera okkur grein fyrir því að
hann leiðir okkur með orði sínu.

12:30 Hádegisverður
Suðurhlíðarskóli

Eftir hádegisverð er tilvalið að fara í
gönguferð um bæinn eða t.d.
heimsækja ylströndina í Nauthólsvík
eða annan sundstað.

17:00 Samkoma og umræða
Suðurhlíðarskóli
Íslensk kirkja í Vesturheimi.
Justin Clarke

Justin Clarke segir sögu af íslensku
kirkjustarfi í vesturheimi frá 19. öld,
og hvað hefur orðið af því síðar.

19:00 Kvöldmatur
Suðurhlíðarskóli

20:30 Kvöldbæn
Friðrikskapella

Sunnudagur
25. júní
11:00 Guðsþjónusta
Friðrikskapella

13:00 Hádegismatur
Friðrikskapella

14:00 Samkoma og umræða:
Friðrikskapella
Guð gefur takmarkanir.
Brian Flamme

Guð gefur okkur ýmsar
takmarkanir, til mismunandi
persónuleika og hæfileika.

19:00 Kvöldmatur
Suðurhlíðarskóli

20:30 Kvöldbæn
Friðrikskapella

Mánudagur
26. júní
Ferð um suðvesturland
Lagt af stað frá Suðurhlíðarskóla

Dagskrá

jelk.is/skraning
Skáning áSkáning á


