
Sommerlejr 
Fakta 
5.-12. juli 2019 
 
Tømmerup Fri– og Efterskole lig-
ger i landlig idyl kun 5 km. fra Ka-
lundborg. Der er plads til ca. 75 
deltagere, og de fleste vil bo pa  2 
og 3-mandsværelser.  
 
Dagsprogram (generelt) 

kl. 08.00  Bøn 
kl. 08:30 – 9.30 Morgenmad 
kl. 10.00  Børnelejr  
  Fokustid for de voksne 
kl. 12.30  Middagsmad 
kl. 13.30  Fritid (eftermiddagen) 
kl. 15:00  Kaffe, the, frugt 
kl. 18.00  Aftensmad 
kl. 19.30  Fællessamling  
kl. 21.00  Aftenhygge 
 

Pris 

Voksne: 1450 kr.; Unge (13-18): 
1100 kr. Børn (3-12): 850 kr.; 
Børn (0-2): Gratis. Familier: 2500 
kr. plus 400 kr. pr. person. 
 

Tilmelding 

Senest 5. juni ved betaling af dep. 
pa   kr. 200 pr. person til Nazaræe-
rens Kirke, og mail med navne til 
Kaj Ove pa   kob@nazarene.dk. 
DDB reg. 1551 konto 74 09 249. 
Senest 1. juli bedes den fulde lejr-
afgift betalt. 

Velkommen til Tømmerup 

Mød nye mennesker, find tid til gode samtaler, smag pa  god 
mad, spil lidt bold, fordyb dig i bibelen og samtaler om livet 
med Gud. Kom og være med pa  distriktets sommerlejr i 
skønne omgivelser nær Kalundborg.  

Tema: Livshistorier 

Vi vil lytte til personlige livshistorier og nogle af de livshi-
storier, som vi finder i bibelen. Presset til at være unik kan 
føles overvældende i dag. Er jeg alene med min historie? Er 
der andre, der skriver pa  min historie? Kan min historie pa  
e n eller anden ma de indga  i en større fortælling, som indgy-
der ha b? 

Et stort fællesskab og små grupper 

Fælles oplevelser er vigtige for fællesskabet. Alle samles 
derfor, na r vi spiser sammen ved samlingerne kl. 10 og 
19:30 (under aftentalen passer forældrene de mindste pa  
skift). Der vil ogsa  blive annonceret nogle fællesaktiviteter i 
løbet af ugen. Sidste aften bliver en hel særlig festaften.  

Der vil være undervisning  de fleste formiddage samt en 
kortere inspiration ved aftensamlingen. Thomas Baldur, 
præst i Vadum og Phil Munts, Arrie K er blandt talerne. 

Børnelejren kører de fleste formiddage med fortælling, leg 
og spændende aktiviteter for alle børnene. 

Alle bliver inddelt i sma grupper, som bl.a. skal hjælpe i køk-
kenet en dag.  

Fritid 

Eftermiddagen er fri. E n eftermiddag tager vi pa  en stortur 
sammen. Ellers er der mulighed for at slappe af, dyrke sport 
i hallen eller pa  fodboldbanen, tage til stranden, nyde en fa-
milietur, besøge turistattraktioner, tømme Brugsen for slik, 
shoppe i hyggelige Kalundborg og meget mere. Der er ogsa  
plads til kreativitet. Hvis du har en kreativ ide, som du vil 
sta  for, sa  kontakt os. 

Venlig hilsen—lejrudvalget 
Thomas og Catrine, Mortan, Sanne og Kaj Ove 
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