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For snart længe siden, nemlig i 1951, be-
gyndte vi sommerstævnerne på Hotel  Ny-
borg Strand. Jeg var dengang 35 år og er 
siden blevet noget ældre. Har derfor også 
i de senere år før hvert stævne overvejet, 
om dette var det sidste – men det var det 
altså ikke! 

Jeg har også år efter år spurgt om der 
er  nogen  mening  med at  fortsætte  disse  
stævner – og det er der altså! 

Jeg har også nu og da (men ikke ret 
ofte) overvejet,  om stævnerne burde mo-
derniseres – men det skal de absolut ikke 
– de skal derimod gerne fornyes år efter år 
– men det er noget ganske andet! 

I begyndelsen var stævnerne meget po-
pulære – det er de ikke mere – langt fra – 
men mon de skal være det? 

I begyndelsen trak stævnerne hundred-
vis af deltagere,  så vi ikke kunne bo på 
hotellet  allesammen  –  det  gør  de  ikke 
mere – men det  kan de komme til  igen, 
hvis det er Guds vilje. 

Der  kommer  jo  altid  så  mange,  som 
Gud sender. 

Det er blevet forholdsvis dyrere at del-
tage i stævnet, fordi hotellet er blevet mo-
derniseret – men som vor hensovede bro-
der  Chr.  Ramild  sagde  i  sin  tid:  »Guds 
folk har altid råd til det, de har lyst til!« – 
og hvis hans ord måske ikke passer  helt 
bogstaveligt i ethvert tilfælde, sørger Gud 
altid for, at enhver, som skal med, også får 
mulighederne dertil, derunder pengene. 

Det har vi oplevet gang på gang! 

*

Vi er ude af stand til at vurdere stævner-
nes  betydning,  med det  er  heller  næppe 
vor opgave. 

De er en blanding af højtid, hellig fest 
og dyb alvor. 

Alle  aldersklasser  er  repræsenteret. 
Der kommer gamle – der kommer børn – 
der  kommer midaldrende  –  der  kommer 
unge. Adskillige nationer er repræsenteret. 
Alle kommer (bortset fra de små børn) for 
at lytte til Guds ord og Hyrdens røst, som 
er et og det samme, når Guds Ånd oplader 

de hellige Skrifter,  så vore hjerter  bræn-
der. 

Vi behøver alle opmuntrende erfarin-
ger af evangeliets højtid og uudtømmelige 
rigdom. 

Vi  behøver  også  noget  ud  over  det 
dagligdags – noget, der styrker os til dag-
ligdagen. 

*

Det er  en Guds gave at  møde deltagere, 
der er kommet år efter år fra indland og 
udland.  De bringer  en trofasthed,  udhol-
denhed  og  offervilje  med  sig,  som  får 
hjertet til at banke. 

Det er en lige så stor glæde år efter år 
at møde nye deltagere. De allerfleste er i 
løbet af en dag eller to helt med inde i fæl-
lesskabet med alle de andre – og det uan-
set, at der nu og da kan være nogle sprog-
lige vanskeligheder, der skal overvindes. 

Det er uforståeligt, at vi får lov til at 
samles i fred under så dejlige omstændig-
heder i denne mørke verden. Medens jeg 
skriver  dette,  afholdes  FNs  store  konfe-
rence om verdens sociale problemer i Kø-
benhavn med tusindvis af deltagere, hund-
redvis af præsidenter, statsministre og an-
dre høje herrer. De hedenske og muham-
medanske lande er repræsenteret i stort tal 
– og vi har fået et frygteligt og forfærden-
de  indtryk  af  det  mørke,  der  ruger  over 
folkeslagene.  Nøden  er  ubeskrivelig  – 
grusomheden er oprørende – den religiøse 
fanatisme dæmonisk – de høje herrer  og 
damer er totalt magtesløse til trods for alle 
deres pæne og velmente ord og resolutio-
ner. 

Kan vi tillade os at samles på et sådant 
første klasses hotel i en tid, da millioner 
skriger om hjælp? Ja, det kan vi, hvis vi 
søger Herren af hele vort hjerte – men en 
selvfølge er det ikke!

*

Ordet  vil  i  år  blive  forkyndt  på  dansk,  
norsk,  svensk  og  tysk  –  men det  er  det 
samme ord! 

Det vil muligvis senere blive bekendt-
gjort,  hvem der  bliver  kaldet  til  at  åbne 
Skriften. 

Bed for dem og for dagene i Nyborg 
allerede nu!

*

Der er  åbnet for indmeldelse til stævnet,  
se siden overfor. Hvis ikke man vil klippe 
siden af bladet og anvende den som ind-
meldelsesblanket, kan man skrive et brev 
til hotellet med de tilsvarende oplysninger 
om, hvad man ønsker – men husk at skrive 
alt tydeligt! 

Observer,  at  unge  på  sovesal  skal 
medbringe  sovepose,  liggeunderlag  samt 
håndklæde. 

Frokost  (lunch)  i  teltet  koster  75  kr. 
for hele stævnet (for børn under 13 år 50 
kr,  børn  under  2  år  gratis).  Dette  beløb 
skal  ikke  indbetales  til  hotellet,  men  til 
teltlederen ved første frokost. 

Forældre,  der  ønsker at  spise  frokost 
med deres  mindre  børn  i  teltet,  må ved 
indmeldelsen give  hotellet  besked om, at 
de ikke deltager i frokosten (lunch) på ho-
tellet.

*

Stævnet begynder tirsdag d. 18. juli kl. 18 
med middagsmad og slutter søndag d. 23. 
med frokost (lunch) kl. 12 efter Gudstje-
nesten, der begynder kl. 10.

*

Vi vil i år samle os om Faderen og i Or-
dets  lys  betragte  Hans  guddommelige 
egenskaber  såsom Hans retfærdighed  og 
visdom, Hans kærlighed og almagt, Hans 
allestedsnærværelse og alviden, Hans hel-
lighed og uforanderlighed. 

*

Stævntes motto er Johs. 17,3

*

H v a dH v a d    s e r    d u ?    s e r    d u ?


