
Sommerlejr 5-12/7 2019 - Program 

Fredag 

17:00 Lejren åbner 

19:30 Velkomst og bålhygge 

 med sang, snobrød og pølser 

 

Lørdag 

08:00 Bøn 

08.30 – 9.30  Morgenmad 

10.30 Seminar (Sverige) 

13:00 Middagsmad  

14:00 Rundbold for alle 

15.00 Kaffe, the og frugt stilles frem 

18.00 Aftensmad 

19.30 Fællessamling (Kaj Ove) 

21.00 Aftenhygge  

 

Søndag 

08:00 Bøn 

08.30 – 9.30  Morgenmad 

10.00  Gudstjeneste (Sverige)   

 Børnelejr 

12.30 Middagsmad 

13:30 Fritid 

15.00 Kaffe, the og frugt stilles frem 

18.00 Aftensmad 

19.30 Fællessamling (Sverige) 

21:00 Aftenhygge 

 

Mandag 

08:00 Bøn 

08.30 – 9.30  Morgenmad 

10.00 Seminar (Sverige)  

 Børnelejr 

12.30 Middagsmad  

13.30 Fritid 

15.00 Kaffe, the og frugt stilles frem 

18.00 Aftensmad 

19.30 Fællessamling (Rafi) 

21.00 Aftenhygge 

Tirsdag 

08:00 Bøn 

08.30 – 9.30  Morgenmad og madpakker 

10.30 Udflugt til Lejre Forsøgscenter 

18.00 Aftensmad 

19.30 Fællessamling (Thomas B) 

21.00 Aftenhygge 

  

Onsdag 

08:00 Bøn 

08.30 – 9.30  Morgenmad 

10.00  Seminar (Thomas B)  

 Børnelejr 

12.30 Middagsmad 

13:30 Fritid 

15.00 Kaffe, the og frugt stilles frem 

18.00 Aftensmad 

19.30 Fællessamling (Thomas B) 

21:00 Aftenhygge 

 

Torsdag 

08:00 Bøn 

08.30 – 9.30  Morgenmad 

10.00 Seminar (Thomas B) 

 Børnelejr 

12.30 Middagsmad  

13.30 Fritid 

15.00 Kaffe, the og frugt stilles frem 

18.00 Aftensmad 

19.30 Fælles afslutning (Livshistorier) 

21.30 Aftenhygge 

 

Fredag 

09:00 Morgenmad 

10:00 Pakke og oprydning 

12:00 Frokost 

14:00 Hjemrejse 



PÅ LEJREN 
VELKOMMEN 

Tak for din tilmelding til sommerlejren på Tømmerup Efterskole. Her følger 

lidt information. Vi glæder os til at se dig. 

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. I gennemsnit 

vil der være næsten 50 deltagere—nogle dage færre andre dage flere.  

Lejrudvalget er parat til at tage imod jer fra kl. 17:00. Vi mødes alle til bål-

hygge kl. 19:30 med sang, snobrød og pølser. Vær opmærksom på, at der 

IKKE serveres anden aftensmad den første aften. 

 

FÆLLESSAMLING 

Hver aften mødes vi til lovsang for børn og voksne. Mens børnene passes 

med historier og leg, vil et tema omkring livshistorier udfoldes for de unge og 

voksne tilhørere. Vi skal høre om livshistorier fra gruppen i Sverige, og Rafi 

fra vores syriske menighed i Polen vil også fortælle sin livshistorie. Thomas 

Baldur, som er præst i Vadum har sessioner fra tirsdag til torsdag. Torsdag 

aften får vi alle tilbuddet om at præsentere den korte udgave af vores livshi-

storie—gennem ord eller på kreativ vis.   

 

BØRNELEJR 

Børnelejren er i år delt op i to grupper. Judith og Rie står for den mindste 

gruppe og Sanne og Kaj Ove for har det større børn. Også her arbejdes der 

med livshistorier. 

Tirsdag inviterer alle børnene os på udflugt til Sagnlandet Lejre, hvor der er 

inspiration og aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Med støtte fra LFKU 

bliver prisen 85 kr. for voksne og 35 kr. for børn og studerende (studiekort)  

Børnelejren arrangeres i samarbejde med LFKU (Landforeningen af Kristne 

Ungdomsforeninger) 

 

FRITIDEN 

De fleste eftermiddage er fri til gåture, udflugter, sport, afslapning, kreativi-

tet, 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. 

 

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. 

 

 

 

INDEN LEJREN 
TRANSPORT 

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 

 Bibel + noget at skrive med & på 

 Dyne (eller sovepose), pude & lagen 

 Badetøj , badesko & håndklæder 

 Sportstøj & sko (kun indendørs sko 

m. lys sål i hal) 

 Badminton-ketcher, fjerbolde. 

 Spil 

 Lommepenge 

 Cykel (evt.) 

 

MADEN 

Er der allergier eller andre hensyn, som 

køkkenet skal være opmærksom på, så 

skriv til os.  

 

REGLER 

Vær opmærksom på, at vi ikke må ha-

ve husdyr med, og rygning er forbudt 

på hele skolens område—på nær ved 

et tildelt bord udenfor. 

 

KONTAKT 

Skolen ligger 5 km. fra Kalundborg cen-

trum. Adressen er: Andaksvej 19, 4400 

Kalundborg. 

Har du spørgsmål i øvrigt, så er du me-

get velkommen til at kontakte Kaj Ove 

på 5192 5016.  


