NY VISION

VELKOMMEN TIL
MENIGHEDSLEJR 2019

5. - 7. APRIL 2019 PÅ RUDERHØJ EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL
MENIGHEDSLEJR 2019
Velkommen til menighedslejr 2019, hvor temaet er Ny Vision. Vi står
over for at spørge Gud og os selv, hvad er de næste milepæle vi skal
gå efter som menighed? Hvad skal vi række ud efter? Hvad er det Gud
har givet os at tage vare på?
På lejren vil vi begynde at sætte ord på, hvad vi drømmer om, og hvad
der begejstre os, ved den rejse vi har foran os som menighed.
Det er kun godt, hvis du allerede nu begynder at spørge dig selv: "Hvad
håber jeg, der sker i vores menighed de næste 5 år?"
Vi glæder os til at se dig!
Lejrteamet

PRIS

TILMELDING

250 kr. pr. voksen

Tilmelding sker på

165 kr. pr. barn

horsensvalgmenighed. dk/ lejr

665 kr. pr. 1-barns familie

senest 18. marts 2019.

830 kr. pr. 2-barns familie
900 kr. er maxpris for en familie

MEDBRING

150 kr. pr. voksen (lørdag)

tøj og sko til udendørs brug og in-

Bibel, lagen, dyne eller sovepose,
65 kr. pr. barn (lørdag)

dendørs brug (hallen), legetøj til

Børn under 2 år gratis

fælles brug og spil.

Betaling sker ved tilmelding.
MobilePay: 87 046. Mrk,. "Menighedslejr".

PROG RAM
FREDAG
17:00

Nøgleudlevering og indkvartering

18:00

Vi spiser medbragte madpakker

19:00

Disney Sjov (klasseværelset ved spisesalen)

19:00

Navigator

20:30

Lovsang og andagt

21:45

Aftenkaffe

22. 00

Girls Night

LØRDAG
08:30

Morgenmad (slutter 9. 20)

09:50

Stjerneskud, Sputnik og Navigator

10:00

Formiddagsmøde

12:00

Frokost

13:30

Eftermiddagsmøde

13:30

Spil og sport for børn (forældrevagtplan)

15:00

Kaffe

15:00

Hygge og sport i gården

17:30

Festaften

20:30

Navigator

20:30

Lovsang og vidnesbyrd

22:00

Kaffe

23:00

Fodbold i hallen

SØNDAG
08:40

Morgenmad (slutter 9. 20)

9:30

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 og afrejse

Fredag den 5. - søndag den 7. april 2019

Rudehøj Efterskole
Rude Havvej 11, 8300 Odder

horsensvalgmenighed. dk/lejr

