Program
Fredag
Kl. 17:00
Kl. 18:00
Kl. 19:30
Kl. 20:30
Kl. 21:30

Lørdag
Kl. 8-9
Kl. 9:30
Kl. 10:15
Kl. 10:45
Kl. 12
Kl. 13:30
Kl. 14:30
Kl. 15

Kl. 18
Kl. 19
Kl. 19:30
Kl. 20:30
Kl. 21:30

Søndag
Kl. 8-9
Kl. 10
Kl. 12
Kl. 13

Ankomst og indkvartering
Aftensmad
Et lille ryste-sammen løb i grupper, efterfølgende fælles underholdning ved Mathias
Aftenkaffe + Visionsdryp i dagligstuen
Brætspil i spisesalen

Morgenmad
Bibeltime v. Hakon
Formiddagskaffe
Bibeltime v. Hakon
Der er bibelfortælling og aktiviteter for børn og juniorer under begge bibeltimer
Frokost
Walk and Talk ud fra et oplæg fra Hakon
Eftermiddagskaffe
Eftermiddagen kan fyldes ud med en af nedenstående muligheder:
• Træklatring i Hornbæk for de unge fra 6. klasse – 10. klasse
• Nerf krig for børnene hjemme på lejren
• Organiseret leg for børn og voksne
• Lille koncertoplevelse med kor
• Eftermiddagslur, hvis du trænger ;-)
Aftensmad
Tegnefilm for de små
Lovsangsaften
Aftenkaffe
Lørdagshygge med brætspil, chips og snack

Morgenmad
Gudstjeneste
Frokost
Oprydning og rengøring
- farvel og tak for denne gang!

Hillerød Frimenighed

Menighedslejr
17. – 19. september ’21

Med Gud gennem smerte og lidelse - Jobs bog
Kom på menighedslejr og bliv klogere på Jobs bog!
Bibeltimerne holdes af Hakon Christensen.
Der vil være rig mulighed for dejligt fællesskab,
hygge, sjov, leg, fordybelse og sang, så kom glad!

Lejradresse

Hvidekilde – Kagerup Stationsvej 35, 3200 Helsinge

Tilmelding

til menighedslejren sker til Marita på mail: maritasigh@yahoo.dk senest 29. august.
Oplys følgende:
• Antal voksne og børn samt børns alder
• Overnatningsønsker: værelse, sovesal, campingvogn
• Hvis I har et barn, der deltager i træklatring, vil vi gerne vide det af hensyn til billetkøb

Pris for weekenden

Voksne: 250 kr. Børn: 0-2 år gratis. Børn: 2-14 år 80 kr. Max for en familie: 650 kr.

Betaling

Sker samtidig med tilmelding ved at overføre beløbet via mobilepay til 77392.
OBS! Mrk. Menighedslejr + navne på deltagere.

Husk

Alle børn, der har en Nerf gun, og som vil deltage i Nerf krig lørdag, skal tage denne samt sikkerhedsbriller med. Husk at skrive navn på. (Hvis man ikke har en Nerf gun, så finder vi også ud af
det). Skud til Nerf gun, sørger vi for.

