TILMELDING
Tilmelding skal ske senest den 1. september 2017. Arbejdsgruppe
Birthe Rasmussen, Lena Ramling og Maria Ullersted.
Send tilmelding til Maria Ullersted på e-mail:

MENIGHEDSLEJR
DEN 15-17. september 2017
PÅ SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE

mdiazullersted@gmail.com
Oplys følgende ved tilmelding:
-Navne på alle deltagere + alder på børn samt, om I
deltager på hele lejren, eller hvilket tidsrum, I deltager i.
Skriv 'Tilmelding til menighedslejr' i emnefeltet.
Der sendes kvitteringsmail med oplysninger vedr. betaling
efter tilmeldingsfristens udløb.
Evt. spørgsmål kan rettes til Maria Ullersted, tlf.nr. 20406156

LEJRENS ADRESSE
Sydvestjyllands Efterskole, Bramming Hovedgaard,
Kirkebrovej 7 6740 Bramming
De fleste værelser er dobbeltværelser med enkeltsenge. 2
værelser deles om et bad og toilet. Afhængig af antallet af
tilmeldinger vil der være mulighed for at få enkeltværelse.

VÆR MED I KIRKENS FÆLLESSKAB
FRA DE YNGSTE TIL DE ÆLDSTE
SAMMEN MED DEN TREENIGE GUD

PROGRAM

Natmad
24.00 Skolen låses af

FREDAG DEN 15, september.
17.30 Ankomst og indkvartering

SØNDAG DEN 17. september

18.00 Aftensmad - “sammenskudsgilde”

Værelser ryddes op og rengøres inden

19.00 Udendørs aktivitet for alle

morgenmad

20.00 Bål, lovsang og aftenandagt.

8.30 FÆLLES morgenmad

Efterfølgende er der mulighed for at bage snobrød

Herefter oprydning og rengøring i fællesarealerne

21.30 Mandesamling ved bålet

10:30 Gudstjeneste i Kvaglund kirke v/ Jakob Wilms

Kvindesamling i dagligstuen

Nielsen

24.00 Skolen låses af

LØRDAG DEN 16. september
8.00-9.00 Morgenbuffet

PRAKTISKE INFORMATIONER

9.00 Junior- og teengruppe tager på kanotur
10.00-11.30 Oplæg om at være i Guds nærhed og intro til

PRISER

workshops (separat børneprogram)

Voksne (fra 18 år og op): 250 kr.

-

1. workshop

Børn (3-17 år): 75 kr.

12.00 Frokost

Gæster uden overnatning: halv dag: 50 kr. / hel dag: 100 kr.

13.00-14.30

Gæster derudover pr. måltid (morgenmad, frokost, kaffe, natmad): 25 kr.

-

2. workshop

-

3. workshop

14.30 Eftermiddagskaffe
15.00-16.30 Forskellige fysiske aktiviteter bla. kanotur og
gåtur.
17.30 Festmiddag
20.00 Filmaften, mulighed for 3 forskellige film til voksne. En
børnefilm.
Lovsang.

Gæster derudover til festmiddag: 50 kr.

HUSK
Bibel, sengetøj/sovepose, lagen (skal bruges), toiletgrej, varmt tøj,
udetøj, inde- og udefodtøj samt sportstøj og –sko til ophold i
hallen.
Mad til sammenskudsgilde fredag aften.

