KABBs sommerstævne
24. – 26. maj 2019
Tema: Bibelske personers tro

Arrangør: Kristeligt Arbejde Blandt Blinde

Fredag den 24. maj
Kl. 12.00 Frokost
Eftermiddagen er til egen disposition. Der vil være kaffe og kage i
mødelokalet kl. 15.00
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Aftensamling
Velkomst v. KABBS formand, Lene Friis Thorkildsen
Mennesker og sange, jeg mødte på min vej
Ud fra sin erindringsbog ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord” vil
Johannes Kloster, Hodsager, fortælle om nogle af de mennesker og sange,
der har haft betydning i hans liv.
Johannes Kloster er pensioneret landmand og tidligere fritidsforkynder i
Indre Mission..
Kaffe og aftenhygge

Lørdag den 25. maj
Kl. 7.30 – 9.00 Morgenmad
Kl. 9.30 Morgenandagt
Bibeltime: ”Jeg er Vejen”
Vores vej gennem livet slynger sig ud og ind, og vi ved ikke hvad der
gemmer sig bag næste sving. Derfor er ordene ”Jeg er vejen” et afgørende
budskab at have med i livsbagagen.
Ved Poul Arne Nyborg, der er daglig leder i KABB
Formiddagskaffe, og derefter samtale i grupper

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.30 Generalforsamling
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 15.30 Bevægelse – Vejen til velvære ☺
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.45 Festaften v. Ovin Klein Olsen:
”Når livsvejen ændrer sig”.
Midt i et aktivt liv mistede Ovin Olsen i 2006 en del af synet. Dette betød
en radikal ændring af hans, og familiens, tilværelse og arbejdsliv.
Ovin begyndte at skrive sig igennem sin sygdom, og udgav sin første CD i
2010. Samtidig begyndte han at holde foredrag, hvor han synger og
fortæller om vejen tilbage til livet og om hvordan man ikke skal gøre som
han - arbejde så meget og stresse så meget at man bliver syg af det.
Siden den første CD er det blevet til 14 udgivelser, blandt andet en CD
med kristne færøske tekster og musik af Ovin.
Kaffe og aftenhygge

Søndag den 26. maj
Kl. 7.30 – 9.00 Morgenmad
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke, Fredericia.
Kl. 12.00 Frokost – og derefter afrejse

Praktiske oplysninger:
Pris for ophold, forplejning og stævneafgift:
Fra frokost fredag til
og med frokost
søndag
1.400 kr.

Dagsprogram lørdag
(uden morgenmad)

Medlem af både
450 kr.
KABB og Dansk
Blindesamfund
Medlem af KABB, 2.600 kr.
800 kr.
men ikke medlem
af Dansk
Blindesamfund
Ikke medlem af
2.950 kr.
900 kr.
hverken KABB
eller Dansk
Blindesamfund
* Ledsagere betaler samme pris, som den de ledsager
Sted:
Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia
Tilmelding:
Af hensyn til fristerne på Fuglsangcentret, vil vi gerne have tilmelding
inden 21. marts 2019.
Tilmelding til KABBs kontor
Tlf: 7591 0255
E-mail: post@kabb.dk

