
TEEN CHALLENGE
Landsstævne 2017

Ron Brown 
Leder, TC Syd Californien, USA

Frank Ahlmann Kristensen 
Præst, Livets Kilde, Esbjerg

Søren Kokkenborg 
Landsleder, TC Danmark

Johannes Fuchs 
c/o landsleder, TC Danmark

Niels-Peter Kokkenborg 
Leder, Børnearbejdet

Landsstævne med godt fællesskab, stærk forkyndelse og god mad!

TEMA - Se, jeg gør alting nyt



Teen Challenge Landsstævne 2017
 
Teen Challenge Landsstævne afholdes hvert år som  
en hyggelig familielejr, hvor der er fokus på samvær, 
nærvær, godt fællesskab og god mad! 

 Dato: Den 2 - 6. august 2017 (onsdag - søndag)
 Sted: Betesda Rehabilitering 
   Blåhøjvej 66, Karstoft 
   6933 Kibæk
 
Ron Brown er Adm. Direktør for Teen Challenge i Syd Californien, 
USA. Ron Brown leder bl.a. ti forskellige rehabiliteringscentre og konto-
rer hvorfra de rækker ud til alkoholikere og stofmisbrugere. Ron er vel-
signet med en stærk profetisk tjeneste og har en utrolig musikalsk gave, 
som han gladeligt stiller til rådighed. Ron er en passioneret og dygtig 
underviser der taler til konferencer rundt i hele verden. Ron Brown har 
tidligere arbejdet 10 år i U.S. Airforce samt 6 år som sherif.
 
Frank Ahlmann Kristensen er præst i Kirkecenter Livets Kilde i 
Esbjerg/Varde. Frank har været ledende præst af Frikirken i Varde og 
Livsts Kilde i Esbjerg siden 2008, hvor de to kirker fusionerede. Frank vil 
gerne være med til at synliggøre Guds rige her på jorden ved at disciple 
og udruste mennesker, så de kan leve det liv, som Gud har planlagt for 
dem. Frank har det bedst når han ser andre lykkes i deres liv og i deres 
kald.

Søren Kokkenborg er leder af Betesda Rehabilitering og landsleder 
for Teen Challenge Danmark. Søren har gennem 30 år, været vidne til, 
hvordan Gud kan genoprette knuste hjerter og udsatte mennesker, efter 
mange års misbrug. 

Johannes Fuchs er tidligere leder af Kontaktcenter Klippen i Køben-
havn og medpastor i ’Kirken i Kulturcenteret’ på Nørrebro. Derudover 
er Johannes c/o landsleder for Teen Challenge Danmark, hvor han bl.a. 
er medvirkende til, at nye væresteder ser dagens lys. Johannes er også 
vidt kendt for sit store faderhjerte og opmuntrende væsen. 

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 (18- år)       50 kr.
 Campingvogn / telt pr. person (8-17 år)      25 kr. 
 Campingvogn / telt pr. person (0-7 år)       Gratis 
 El til campingvogn pr. dag (valgfrit)       15 kr. 
 El til telt pr. dag (valgfrit)         10 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  13 kr.  25 kr. 
 Middagsmad  Gratis  25 kr.  55 kr. 
 Aftensmad  Gratis  25 kr.  55 kr. 
 - Der serveres mad fra onsdag den 2. august kl. 17.00. 
  
 Møder: 
 Onsdag aften kl. 19.00 (åbningsmøde) 
 Torsdag, fredag og lørdag kl. 10.00 og 19.00 
 Søndag kl. 10.00 
 - Ungdomsteltet (12 år -) mødes fredag og lørdag aften kl. 19.00 
 - Børnemøder starter torsdag kl. 10.00 
 
 Som altid er der vandland, soppebassin, fodboldbane, lege- 
 plads, cykler og andre sjove aktiviteter. Der kan i eftermid- 
 dagstimerne købes kage og kaffe og efter aftenmøderne  
	 lækre	grillpølser	og	vafler,	kaffe,	ispinde	og	slik	-	Glæd	dig! 
 
 Tilmelding kan ske, på en af følgende måder: 
 Telefon:  97196353 
 E-mail: tcl2017@betesda.dk 
 - Kontakt os gerne hvis du ønsker yderligere information! 



TEEN CHALLENGE DANMARK
Betesda Rehabilitering

Blåhøjvej 66 
6933 Kibæk 

www.betesda.dk
 

Gadecafeen 
Klostergade 54 
8000 Århus C. 

www.gadecafeen.dk

TC Cafeen 
Gefionsvej	2 

3000 Helsingør 
www.teenchallenge.dk 

 
Kirken på gaden

Skolegade 55 
6700 Esbjerg 

www.teenchallenge.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 

Befree 
Basgangen 5c 
4000 Roskilde 

www.teenchallenge.dk 
 

TC Taastrup
Ahornvej 3 

2630 Tåstrup 
www.teenchallenge.dk


