
Børn mellem 4 og 12: 
Lørdag og søndag formiddag vil 
der være særligt børneprogram. 
Der er en dejlig legeplads ude. 
Legeting kan fx medbringes.

Teenagere 13+: 
Teenagere vil blive inddraget i 
lejrens program!

Indkvartering:
Der er 22 familie værelser,  
enkelte ægtepar værelser og der 
er også en drenge og en pige 
sovesal.

Hvor og hvornår?
Lejren foregår 23.-25 februar 
2018 i de skønne omgivelser på
Lejrcenter Hvidekilde ved 
Helsinge. 
Indkvartering finder sted fredag 
fra kl. 17.00. 
Vi begynder lejren med enkel 
fællesspisning kl. 18.00. 
Lejren slutter søndag kl. 15.00 
efter fælles lejrgudstjeneste og 
oprydning.

Adresse:
Hvidekilde
Kagerup Stationsvej 35
3200 Helsinge
Se mere på www.hvidekilde.dk

Talere på lejren: 
Vi får besøg af Marty og 
Jenny Woods fra Australien. 
De har igennem rigtig mange 
år været involveret med at 
opmuntre og udruste kristne 
til igennem sport og festivaler 
at dele evangeliet. Efter OL i 
Sydney i 2000 flyttede de til 
Europa og har boet og tjent 
Gud i Athen, London og 
Paris. 
Senere i år flytter de til Japan 
for at hjælpe kristne med at 
forberede evangelisation til 
sommer-OL 2020 i Tokyo. 

Al undervisning vil blive 
oversat til dansk.

Marty og Jenny Woods

Prisen for lejren: 
Børn under 3 år er gratis.
100,- pr. barn ml. 3-12 år
350,- pr. voksen eller barn 
over 12 år
Maks. 1000 kr. for en familie.
Ved deltagelse uden 
overnatning betaler man 50 kr
pr. måltid (15kr for børn).

Pengene indbetales på kirkens 
lejrkonto ved tilmelding.
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 52600140 
(husk at angive navn).

Tilmeld dig via hjemmesiden 
senest 12. februar:

www.hoejnaeskirken.dk

Husk at medbringe:
Lagen, dyne/sovepose, 
indesko, praktisk/varmt tøj til 
ude, Bibel, evt. 
musikinstrument.

Arrangør:
Højnæskirken i Rødovre.

Lejrudvalg:
Sven Straarup: 6070 6748
Kristian Knudsen: 6061 2370
Jenny Glüsing: 2576 1882

Hvem er lejren for?
Lejren er for hele menigheden. 
Her er god mulighed for at 
tilbringe en weekend sammen 
på tværs af generationer. 
Kan du kun komme en del af 
weekenden er det også muligt.

Når vi mødes til gudstjeneste 
om søndagen, bliver det ofte 
kun til en kort snak til 
kirkekaffen. Men på lejren er 
der mulighed for at have 
snakke både i mindre grupper 
og en-til-en - måske mens man 
går en tur i skoven eller når vi 
spiser sammen.

Børnene får også mulighed for 
at bruge mere tid med 
hinanden. Når relationerne 
styrkes, bliver børnekirken om 
søndagen i kirken også endnu 
bedre.

For teenagerne og de unge er 
der også gode muligheder for 
at "hænge ud" med hinanden 
og have det sjovt, samt få
nogle snakke med nogle som 
er ældre og et andet sted i livet.

At være på lejr styrker vores 
relation til Gud og til hinanden –

kom med og oplev det!



Tilmelding senest 
12. februar 2018 

via hjemmesiden:

www.hoejnaeskirken.dk

eller  til
skriv en email til:

kontor@hoejnaeskirken.dk

Foreløbigt lejrprogram
Fredag
17.00: Indkvartering og 18.00 
fællesspisning
19.30-20.15: Aftenhygge for 
alle aldre! 
20.15: Kaffe
21.00-22.00: Aftensamling v/ 
Martin og Jenny Woods
”Guds hjerte for min næste”
(1).

Lørdag
8.00: Morgenmad
10.00: Formiddagsmøde v/ 
Martin + Jenny Woods.
”Guds hjerte for min næste”
(2 + 3). Gruppesamtale og 
børneprogram
12.30: Frokost
14.00-15.30: Gåtur i skoven
15.30: Kaffe
18.00: Middag
19.30-20.15: Aftenhygge for 
alle aldre!
21.00: Inspirationsaften
”Guds hjerte for min næste”
(4).

Søndag
8.30: Morgenmad
10.30: Gudstjeneste
12.30: Frokost
13.30: Oprydning
15.00: Farvel og på gensyn!
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