
 

 

Bibelweekend i LM-Helsinge 
 

22.-23. februar 2020 

 

 

 
 

 
Hovedtema: ”Abraham og Abrahams GUD!” 

 
Under dette hovedtema afholder vi igen bibelweekend i LM-Helsinge. Den 
foregår lørdag den 22. og søndag den 23. februar 2020.  
 
Underviser i år er Peter Techow, Bornholm. Peter Techow er ansat som 
forkynder i Luthersk Mission, dels på Bornholm og dels på landsplan. Før det 
arbejdede han som præst i Bornholmerkirken i 12 år og i fire år som 
landsungdomssekretær. 
 
Han vil holde tre timer lørdag og også undervise ved det ordinære møde 
søndag formiddag. 
 
Lørdag begynder vi kl. 10. Der er to timer om formiddagen og én efter  

den fælles frokost. Eftermiddagsundervisningen begynder ca. kl. 13, og vi 
forventer at være færdige omkring kl. 15. Undervejs sætter vi også tid af til 
samtale, spørgsmål m.v.  
 

Formiddag I: ”Den dag sluttede Herren pagt med Abraham” – 1. Mosebog 

kapitel 15 

Formiddag II: ”Du er Gud, der ser!” – 1. Mosebog kapitel 16 

Eftermiddag: ”Gud har skabt latter for mig” – 1. Mosebog kapitel 17,15-21; 

kapitel 18,1-15 og kapitel 21,1-7 

 
Søndag begynder vi formiddagsmødet som normalt kl. 10.30 og temaet er 
”Gud vil selv udse sig et offerlam” (1. Mosebog kapitel 22,1-19).  
 
Peter skriver som introduktion til sin bibelundervisning: 

”Abraham er en enorm vigtig person i Bibelen. Det var til Abraham, Gud gav 

løftet: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes,” - et løfte som gik i opfyldelse 

i Jesus Kristus. Derfor er Abraham også en vigtig person for os som kristne i 

dag. I denne Bibelweekend vil vi se nærmere på den dramatiske fortælling 

om Abraham. Først og fremmest for at lære Abrahams GUD bedre at kende – 

han er nemlig også vores Gud i dag”! 

Vi glæder os til at se mange til denne årlige samling. Det er ikke bare en god 
tradition. Det gør noget ved os som fællesskab, når vi sammen lytter til Guds 
Ord gennem bibelundervisningen. Det gør noget ved vores fælles tro, håb og 
kærlighed! Så lad os satse på at være med igen i år. 
 
Sted: Luthersk Mission, Rundinsvej 46 i Helsinge 
 

Hjertelig velkommen til jer alle! Bestyrelsen 
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