GODHED

VELKOMMEN TIL
MENIGHEDSLEJR 2021
27. - 29. AUGUST 2021 PÅ RUDEHØJ EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL
MENIGHEDSLEJR 2021
Vel mødt til årets menighedslejr i Horsens valgmenighed, der ﬁnder
sted d. 27.-29. august 2021 på Rudehøj Efterskole, Rude Havvej 11 i
Odder. Årets tema tager udgangspunkt i vores vision ”Tættere på
byen”, og temaet er Godhed. Dette tema vil bl.a. blive udfoldet
gennem undervisning, debat og samtaler.
Antallet af sovepladserne på værelserne på Rudehøj er lige i
underkanten af vores behov. Vi har derfor brug for, at nogle af de
store børn vil sove sammen på sovesale, samt at de af jer, der har
mulighed for det, medbringer en campingvogn. Der er etablerede
pladser til camping lige op ad efterskolens bygning. Overnatning i
sovesal eller campingvogn noteres ved tilmelding.
Vi er begejstrede for, at vi endelig kan samles alle mand, og vi
glæder os til at se jer alle, både børn, unge og voksne.
Venlig hilsen
Lejrteamet v/Jørgen, Soﬁe, Christian, Hanne og Mette

PRIS

TILMELDING

250 kr. pr. voksen

Tilmelding sker på

150 kr. pr. studerende

horsensvalgmenighed.dk/lejr

165 kr. pr. barn

senest 13. august 2021.

665 kr. pr. 1-barns familie
830 kr. pr. 2-barns familie

MEDBRING

900 kr. er maxpris for en familie

Bibel, lagen, dyne eller sovepose,

150 kr. pr. voksen (lørdag)

tøj og sko til udendørs brug og

65 kr. pr. barn (lørdag)

indendørs brug (hallen), legetøj

Børn under 2 år gratis

til fælles brug og spil.

Betaling sker samtidig med tilmeldingved overførsel til
MobilePay Box: 7170TN.

PROGRAM
FREDAG
17:00
Nøgleudlevering og indkvartering
18:00
Vi spiser medbragte madpakker
19:00
Velkomst, praktisk info, lovsang og andagt for alle
20:00
Aftenkaffe
21:00
Mulighed for spil, vildmarksbad og lovsang i dagligstuen
22:00
Kiks og ost
22.00
Vildmarksbad for de unge
LØRDAG
08:30
Morgenmad (slutter 9.20)
09:50
Stjerneskud, Sputnik og Navigator
10:00
Formiddagsmøde: ”Godhed” med video undervisning af Egil Ellingsen
12:00
Frokost: Hotdogs fra pølsevognen
13:30
Eftermiddagsmøde: Panelsamtale - “Godhed i vores by?”
13:30
Aktiviteter for børn
15:00
Eftermiddagskaffe
15:00
Hygge og sport i gården
17:30
Festaften
19:30
Film for børn
20:30
Navigator
21:00
Lovsang og vidnesbyrd
22:30
Kaffe og snacks
23:00
Vildmarksbad og fodbold for mænd i hallen
SØNDAG
08:30
Morgenmad (slutter 9.20)
09:30
Rengøring af værelser (husk at eleverne elsker søde sager som
tak for lån)
10:15
Nadverandagt v/Lars M. Hansen
11:30
Frokost
12:30
Rengøring fællesarealer
13:30
Afskedssamling, auktion og afrejse

Fredag den 27. - søndag den 29. august 2021
Rudehøj Efterskole
Rude Havvej 11, 8300 Odder

horsensvalgmenighed.dk/lejr

