
 PROGRAM FOR SUPERDØGN 2021 

 

Torsdag den 16. september 

11.30 – 12.15   Ankomst og tjek ind i Broen  

11.45 – 12.45   Frokost i spisesalen på Mariager Højskolen 

13.00 – 13.50  Opstart og velkomst i aulaen på Mariager Efterskole 

   - Lovsang og bøn  

   - Praktiske Information om konferencen m.m.  

   - Status på Mosaik og tema for 2021-2022 ved Dan S. Jacobi 

13.50 – 14.00  Fokus på mentoring og LFG grupper 

14.00 – 15.00  Hvad gør Gud i dit liv lige nu? Samtale og bøn i grupper. (Inkl. To Go kaffe) 

15.00 – 16:00  Kan vi som bibeltro menigheder blive bedre til at møde den homoseksuelle?  
   Oplæg ved Mikael Wandt Laursen. Efterfølgende spørgsmål og dialog 

    
   I lang tid har vi ikke vovet at tale om homoseksualitet. Dermed har vi reelt ladet dem i  
   stikken som måske er homoseksuelle, men også vores unge, som ofte støder ind i  
   spørgsmålet i deres hverdag. Vi er nød til at finde et sprog og en fremgangsmåde som  
   vi tør stå ved, også i det offentlige rum. Én der både er barmhjertig, vis og baseret på  
   Guds ord. 

 
16.00 – 16.30  Pause, kaffe og netværk  

16.30 – 17.30  ”Det tror vi på”. Oplæg om Mosaiks troserklæring og efterfølgende dialog ved  
   Martin Lorenzen. Efterfølgende spørgsmål og dialog  

18.00 – 19.15  Festmiddag  

19.30 – 21.30  Møde – Larry Henderson fra Østrig taler 

21.30    Kaffe og hygge 

21.30    Fodbold eller andet sport i hallen  
 
 

Fredag den 17. september 

07.00 – 08.00   Sport for de morgenfriske. Cykling, løb eller fitness  

08.00 – 09.00  Morgenmad  

09.00 – 09.15  Opstart med bøn og lovsang 

09.15 – 10.00   Larry Henderson fra Østrig taler. Emne: At træne og fostre præster og ledere (del 1) 

10.00 – 10.20   Kaffe og netværk 

10.20 – 11.05   Larry Henderson fra Østrig taler. Emne: At træne og fostre præster og ledere (del 2) 

11.05 – 11.15  Pause 

11.15 – 11.40  Nyt fra Sommercamp, Leder’22, Frikirkenet m.m.  

11.40 – 11.45   Ekstraordinær generalforsamling. Afstemning om femårsreglen  

11.45 – 11.55  Afrunding ved Dan S. Jacobi og Mosaik-bestyrelsen 

12.00 – 13.00  Frokost (herunder slut) 

13.00    Senest tjek ud af værelser 

 

Alle samlinger er i aulaen på Mariager Efterskole.  

Alle måltider er i spisesalen på Mariager Efterskole, med undtagelse af frokosten torsdag, som er i spisesalen på 

Mariager Højskole.   


