
Pris for deltagelse på lejren:  
Børn under 3 år:  Gratis. 
Børn 3-12 år:  100 kr. 
Øvrige:  350 kr.  
Dog max 1.000 kr. for en familie. 
 
Ved deltagelse uden overnatning betales 50 kr. per måltid. (15 
kr. for børn)  
 
Tilmelding senest 2. februar 2014 via hjemmesiden 
www.hoejnaeskirken.dk. 
 
Pengene indbetales på KF’s lejrkonto senest d. 2. februar. 
Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 1008749 - husk at angive navn. 
 
Husk at medbringe: 
Lagen, dyne/sovepose, indesko, praktisk/varmt tøj til ude, 
Bibel, evt. musikinstrument. 
Computer hvis du vil deltage i LAN-Party. 
 
Adresse: 
Hvidekilde 
Kagerup Stationsvej 35 
3200 Helsinge 
Se mere på www.hvidekilde.dk 
 
Arrangør: 
Kristent Fællesskab i Højnæskirken, Rødovre. 
 
Lejrudvalg: 
Sven Straarup  4074 0790 
David Gredal  3075 6746 
Lea Falch  2670 7860 
 

Hvem er lejren for? 
Lejren er for hele menigheden. 
Her er der god mulighed for at 
tilbringe en weekend sammen 
på tværs af generationer. Man 
er også meget velkommen på 
lejren, selvom man kun kan 
være med en enkelt dag, men 
vi opfordrer til at være med så 
meget som muligt!  
 
Taler på lejren:  
Vi får besøg af Peter 
Magnusson fra Sverige. Peter 
har arbejdet med OM i mange 
år, bl.a. som koordinator for 
TeenStreet. Samtidig er han 
leder af et kirkearbejde i 
Jönkøbing med fokus på unge 
fra mange etniske baggrunde - 
opfordret og støttet af 
kommunen. 
 
Børn mellem 4 og 12:  
Lørdag og søndag formiddag vil 
der være særligt børneprogram. 
Der er en dejlig legeplads ude. 
Legeting kan fx medbringes. 
 
.   

Hvor og hvornår? 
Lejren foregår 21.-23. februar 
2014 i de skønne omgivelser 
på Lejrcenter Hvidekilde ved 
Helsinge. Indkvartering finder 
sted fredag fra kl.17.00. Vi 
begynder lejren med enkel 
fællesspisning i form af 
smørrebrød kl. 18.00 (så glem 
madpakken). Lejren slutter 
søndag kl. 15.00 efter fælles 
lejrgudstjeneste og oprydning. 
 
Indkvartering: 
Der er 22 familieværelser og 
en drenge- og en pigesovesal.
 
Kørselsvejledning fra 
København: 
Tag Hillerødmotorvejen mod 
Helsinge. I rundkørslen 
Kildevej/Gribskovvej køres til 
højre ad Gribskovvej. Fortsæt 
2,1 km ad Gribskovvej og drej 
herefter til venstre ad Kagerup 
Stationsvej. Efter 800 m drej til 
venstre og lejren er i øjesyn. 



Foreløbigt lejrprogram 
Fredag 
16:30:  Indkvartering 
18:00:  Fællesspisning 
19.30:  Aftenhygge for alle aldre!  
20.15:  Kaffe 
21.00:  Aftensamling - Intro v/ Peter Magnusson. 

 Teenage-program v/ Rebekka og Juri 
20.30:  Film og ”LAN-Party” for juniorer

 (medbring selv PC – der er trådløst net!) 
Lørdag 
08.00:  Morgenmad 
10.00:  Formiddagsmøde v/ Peter Magnusson. 

 Med gruppesamtale og børneprogram 
12.00:  Frokost 
14.00:  Vandretur 
15.30:  Kaffe 
18.00:  Middag 
19.30:  Aftenhygge for alle aldre med efterfølgende 

 kaffe 
20.30:  Film og ”LAN-Party” for juniorer

 (medbring selv PC – der er trådløst net) 
21.00:  Inspirationsaften, tilbedelse, formidling af 

 idéer og bøn  
 Teenage program v/ Rebekka og Juri 

 
Søndag 
08.30:  Morgenmad 
10.30:  Gudstjeneste v/ Peter Magnusson. 
12.30:  Frokost 
13.30:  Oprydning 
15.00:  Farvel og på gensyn! 

 

Kristent Fællesskab 
indbyder til  

 

MENIGHEDSWEEKEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvidekildelejren 
21.-23. februar 

 2014 

Lejrens tema: 
Min kirke, min vens kirke 


