Sommerlejr 6-13/7 2018 - Program
Fredag
17:00
19:30

Tirsdag
Lejren åbner
Velkomst og bålhygge
med sang, snobrød og pølser

Lørdag
08:00
08.30 – 9.30
10.30
13:00
14:00
15.00
18.00
19.30
21.00

Bøn
Morgenmad
Rundbold
Middagsmad
Fritid
Kaffe, the og frugt
Aftensmad
Fællessamling (Jay)
Aftenhygge

Søndag
08:00
Bøn
08.30 – 9.30 Morgenmad
10.00
Gudstjeneste (Jay)
Børnelejr
12.30
Middagsmad
13:30
Fritid
15.00
Kaffe, the og frugt
18.00
Aftensmad
19.30
Fællessamling (Cezi)
21:00
Aftenhygge

Mandag
08:00
Bøn
08.30 – 9.30 Morgenmad
10.00
Forandringer (Niels)
Børnelejr
12.30
Middagsmad
13.30
Fritid
15.00
Kaffe, the og frugt
18.00
Aftensmad
19.30
Fællessamling (Teanna)
21.00
Aftenhygge

08:00
08.30 – 9.30
10.30
18.00
19.30
21.00

Bøn
Morgenmad og madpakker
Tur til Odsherred Zoo
Aftensmad
Fællessamling (Jay)
Aftenhygge

Onsdag
08:00
Bøn
08.30 – 9.30 Morgenmad
10.00
Åndelige rytmer (Teanna)
Børnelejr
12.30
Middagsmad
13:30
Fritid
15.00
Kaffe, the og frugt
18.00
Aftensmad
19.30
Fællessamling (Cezi)
21:00
Aftenhygge

Torsdag
08:00
Bøn
08.30 – 9.30 Morgenmad
10.00
Samtaler med muslimer (Cezi)
Børnelejr
12.30
Middagsmad
13.30
Fritid
15.00
Kaffe, the og frugt
18.00
Festmiddag
19.30
Fælles afslutning (Teanna)
21.30
Aftenhygge

Fredag
09:00
10:00
12:00
14:00

Morgenmad
Pakke og oprydning
Frokost
Hjemrejse

PÅ LEJREN

INDEN LEJREN

VELKOMMEN
Tak for din tilmelding til sommerlejren på Tømmerup Efterskole. Vi er ca. 50
deltagere. Dertil kommer der gæster, som besøger os én eller flere dage. Vi
kommer til at bo på værelser med plads til 2-4 personer, og har adgang til
køkken, spisesal, foredragssal, hyggestue og en lille sportshal.

TRANSPORT

Lejrudvalget er parat til at tage imod jer fra kl. 17:00. Vi mødes alle til bålhygge kl. 19:30 med sang, snobrød og pølser. Vær opmærksom på, at der IKKE
serveres anden aftensmad den første aften.

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig
for transport til lejren. Lav evt. aftale
med andre deltagere eller kontakt Kaj
Ove, hvis du har spørgsmål. Der går
tog til Kalundborg, hvor du kan blive
hentet.
MEDBRING

FÆLLESSAMLING
Hver aften mødes vi til lovsang og historie for børn og voksne. Mens børnene
passes deles aftentalerne i øvrigt mellem Jay og Teanna Sunberg og Cezi
Glendenning, som er missionærer på vores field.
BØRNELEJR
Sanne m.fl. står for børnelejren, hvor børnene i år skal på rejse med Paulus.
Tirsdag inviterer alle børnene os på udflugt til Odsherred Zoo. Indgangen er
gratis for alle børn og koster kun 60 kr. for voksne.

 Bibel + noget at skrive med & på
 Dyne (eller sovepose), pude & lagen
 Badetøj , badesko & håndklæder
 Sportstøj & fodboldstøvler / sko (kun
indendørs sko m. lys sål i hal)
 Ketcher, fjerbolde.
 Spil
 Lommepenge

Børnelejren arrangeres i samarbejde med LFKU (Landforeningen af Kristne
Ungdomsforeninger)

 Cykel (evt.)

SEMINARER
I år vil der være tre seminarer for unge og voksne:

Vær opmærksom på, at vi ikke må have husdyr med, og rygning er forbudt
på hele skolens område—på nær ved
et tildelt bord udenfor.

Niels Olesen vil tale om forandringer. Hvordan påvirkes vi af forandringer,
hvordan leder vi en forandring igennem?
Teanna Sunberg sætter fokus på åndelige rytmer. Et område, hvor vi måske
tit har dårlig samvittighed, fordi vi prøver at kopiere andre fremfor at finde vores egen rytme.
Cezi Glendenning vil med udgangspunkt i sin egen baggrund som muslim
fortælle om, hvordan vi møder mennesker med en muslimsk tro og kultur.
FRITIDEN
De fleste eftermiddage er fri til gåture, udflugter, sport, afslapning, kreativitet,
badning osv.
I hallen kan der dyrkes sport: Fodbold, håndbold, volleyball, badminton,
hockey m.m.
Vil du ud og cykle i området en eftermiddag, så medbring din cykel.
Der bliver arrangeret en fisketur. Vil du vide mere om pris, hvad du skal medbringe af grej, så kontakt Peter Christoffersen på 3024 8135.
Rie Christoffersen lærer fra sig i maleværkstedet, hvor du kan købe et lærred
og udvikle dine kunstner-evner.

 Fiskegrej (evt.)

FÆLLES ANSVAR
Alle kommer også på et køkkenhold, og
hjælper til i køkkenet en dag med ansvar for anretning af mad, borddækning og opvask. Dem, som kommer en
enkelt eller få dage hjælper til ved et
måltid.
KONTAKT
Skolen ligger 5 km. fra Kalundborg centrum. Adressen er: Andaksvej 19, 4400
Kalundborg.
Har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Kaj Ove på
5192 5016.

