
TEEN CHALLENGE
Landsstævne 2019

Petr Král 
Leder, TC Šluknov, Tjekkiet

Bergur Skovgaard 
Præst, Citykirken, Aarhus

Martin Lysgaard 
Forstander, Efterskolen Alterna

Andreas Kokkenborg 
Præst, Thisted Pinsekirke

Landsstævne med godt fællesskab, stærk forkyndelse og god mad

Lad Guds Ånd forvandle 
jeres tanker og vanerTEMA:

Jacob Viftrup 
Præst, Københavns Frikirke

Søren Kokkenborg 
Landsleder, TC Danmark

Niels-Peter Kokkenborg 
Børnemedarbejder



Teen Challenge Landsstævne 2019
 
Teen Challenge Landsstævne afholdes hvert år som  
en hyggelig familielejr, hvor der er fokus på samvær, 
nærvær, godt fællesskab og god mad! 

 Dato: Den 7 - 11. august 2019 (onsdag - søndag)
 Sted: Betesda Rehabilitering - Blåhøjvej 66, Karstoft - 6933 Kibæk
 
Petr Král var i 1994 med til at stifte Teen Challenge i Tjekkiet. Siden 
1997 har han været leder af et rehabiliteringscenter for mænd i det 
nordlige Tjekkiet. Petr er en skøn mand med god humor og benene godt 
placeret på jorden. Han har gennemført forskellig træning i rådgivning, 
ledelse, pastoralt arbejde og ift. at arbejde med misbrugere. 
 
Bergur Skovgaard blev troende som 16 årig, efter et skelsættende 
møde med den norske prædikant Aril Edvardsen. Bergur oplevede et 
stærkt møde med Helligåndens kraft og har siden da haft et stort fokus 
på Helligånden. Bergur arbejder i dag som præst i Citykirken i Aarhus. 
 
Martin Lysgaard har siden sommeren 2018 været forstander på 
Efterskolen Alterna i Hillerød. Martin elsker lovsang og brænder for at 
se unge mennesker lære Jesus at kende, og være en del af den proces, 
hvor unge oplever Guds modning og ledelse i deres liv. 
 
Jacob Viftrup er ledende præst i Københavns Frikirke. Jacob har væ-
ret præst i ca. 20 år i flere kirker i det apostolske netværk. Jacob er en 
sprudlende kommunikator, som formår at sætte samtidige ord på troen, 
så Bibelens ord bliver livsnære og omsættelige i hverdagen. 
 
Andreas Kokkenborg er skolelærer og præst i Thisted Pinsekirke. 
For Andreas er det vigtigt at kunne dele livets op- og nedture og have et 
fællesskab hvor Gud er i centrum, og at man kan være den man er. 
 
Søren Kokkenborg er leder af Betesda Rehabilitering og landsleder 
for Teen Challenge Danmark. Derudover er Søren med i lederskabet for 
arbejdet i Europa. Søren har gennem mere end 30 år, været vidne til, 
hvordan Gud kan genoprette knuste hjerter og udsatte mennesker. 

Niels-Peter Kokkenborg står med ansvaret for børnearbejdet under 
Teen Challenge Landsstævnet. Han blander sjov, fest og ballade med 
sange, stilhed og bøn til Gud. Der er altid glade dage i børneteltet!



Praktiske informationer
 
          Herunder kan du finde informationer vedr.  
    tilmelding, deltagelse, overnatning, mad og priser 
 
 
 Mødedeltagelse: Alle møder er gratis. 
 
 Campingafgift:
 Registrering pr. person over 18 år.     110 kr. 
 Campingvogn / telt pr. person (12 år -)    50 kr. 
 Campingvogn / telt pr. person (0-11 år)    Gratis 
 El til telt/campingvogn pr. dag (valgfrit)    25 kr. 
 - Det er muligt at leje værelser og campingvogne 
 - Andre overnatnings muligheder - se bagsiden 
 
 Madpriser:  0-3 år  4-11 år 12- år 
 Morgenmad  Gratis  15 kr.  30 kr. 
 Middagsmad  Gratis  30 kr.  60 kr. 
 Aftensmad  Gratis  30 kr.  60 kr. 
 - Der serveres mad fra onsdag den 7. august kl. 17.00. 
  
 Møder: 
 Onsdag kl. 19.00: Petr Král (åbningsmøde) 
 Torsdag kl. 10.30: Jacob Viftrup 19.00: Petr Král 
 Fredag  kl. 10.30: TC Talk  19.00: Andreas Kokkenborg 
 Lørdag  kl. 10.00: Søren K. 19.00: Martin Lysgaard 
 Søndag kl. 10.00: Bergur Skovgaard 
 

 - Ungdomsteltet (12 år -) mødes onsdag til lørdag kl. 21.30 
   Sidder også samlet under aftenmøderne. Ledere: Diana og Filip 
 - Børnemøder starter torsdag kl. 10.00. 
 
 For børn er der pool, fodboldbane, legeplads og andre sjove  
 aktiviteter. Om eftermiddagen kan der købes is, slik, kaffe/kage.  
 Efter aftenmøderne er der grillpølser, vafler og kaffe. - Glæd dig! 
 
 Tilmelding kan ske, på en af følgende måder: 
 Telefon: 97196353 
 E-mail: tcl2019@betesda.dk



TEEN CHALLENGE DANMARK
Betesda Rehabilitering

Blåhøjvej 66 
6933 Kibæk 

www.betesda.dk
 

Gadecafeen 
Klostergade 54 
8000 Århus C. 

www.gadecafeen.dk

Andre overnatnings muligheder: 
Bed and Breakfast i Blåhøj - www.skovbo-ferie.dk 
Omme Å Camping - www.ommeaacamping.dk/ 

Filskov kro i Filskov/Grindsted - www.filskovkro.dk

Kontaktcenter Klippen
Lille Colbjørnsensgade 9, st. th.

1703 København V. 
www.klippen.org

Cirkelines Æske 
Blågårdsgade 31C

2200 København N.
www.cirkelinesaeske.dk

TC Taastrup
Ahornvej 3 

2630 Tåstrup 
www.tctaastrup.dk


