
En typisk dag på lejr 

Dagens starter med morgenmad klokken 8. Måske har du været med ude at løbe først, 

eller du har været med til morgenens bedetur, hvor vi går en tur i den friske 

morgenluft og samtidig beder for denne dag – for os selv og for O-lejren. 

Efter morgenmad med friskbagt brød, yoghurt og havregrød er der tid til at ordne 

nogle småting, lege med børnene, eller bare hænge ud og snakke med hinanden. Halv 

ti mødes lederne af samtalegrupperne, taleren og lejrledelsen for at tale om dagen og 

lægge den frem for Gud. 

Klokken 10 starter programmet for børnene – de er delt op i to klasser og skal lege 

sammen og høre en spændende historie fra Bibelen. 

10:30 er det så tid for de voksne at gå i samtalegrupper. Vi tager en kande kaffe med 

og taler sammen ud fra det oplæg, taleren har holdt aftenen før. Ud over at tale om 

emnet beder vi med og for hinanden. I grupperne er tiden åben – og det er tilladt at 

åbne sig, hvis man vil – hvad der bliver sagt i gruppen, bliver i gruppen! 

Efter gruppetiden kan du gå til Kroppens Kvarter og få strukket og rørt dig lidt inden 

frokosten! 

Frokost er varm mad. Herefter er eftermiddagen fri (medmindre din gruppe har 

opvasken den dag!). Lejrledelsen foreslår nogle ture ud i sommerlandet, som du kan 

melde dig på – men det er op til dig selv. Hvis du og din familie har lyst til noget andet, 

så er det bare det, I gør.  

Hvis du tager med på en tur, følger kaffen og kagen med. 

Efter aftensmaden samler vi alle, både børn og voksne, til et program med under-

holdning. Her vil børnene fortælle os om, hvad de har haft om i børnegrupperne. Det 

plejer de at glæde sig til! 

Herefter er der kaffe, og børnene bliver puttet. Klokken 21 starter aftenmødet så med 

lovsang og forkyndelse af lejrens taler. 

Efter en lang, dejlig dag siger vi godnat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristent Fællesskab 
indbyder til 

 

 

Løgumkloster Efterskole 

søndag 17. til fredag 22. juli  



Kristent Fællesskab i Rødovre indbyder til sommerlejr i uge 29 

Lejren vil byde på inspirerende taler, gruppesamtaler, børne-

program, foredrag om aktuelle emner og udflugter i Sønder-

jylland – inkl. Rømøs flotte strand. Der vil være god tid til 

afkobling og fællesskab.  

Vi byder velkommen til Peter Tinggaard som taler. Peter er 

opvokset som missionærbarn i Kenya, og har nu en tjeneste som 

forbeder, foredragsholder og forfatter til bøger for børn og 

voksne. Peter er gift med Jofrid og har tre børn, som vi desværre 

ikke får at se på lejren. 

 Peter er sig meget bevidst, at livet er 

en rejse, og at han ikke er nået sit 

endemål endnu – men han bevæger 

sig! Hjemmeside: petertinggaard.dk.  

Løgumkloster Efterskole www.lme.dk 

har tidligere dannet ramme om vores 

sommerlejr. Der er moderne faciliteter 

og plads til hele lejrens program.  

O-lejr for teenagere afholdes parallelt med sommerlejren. Se 

separat indbydelse. Hvis man er ung (13-17 år), men ikke har 

lyst eller mulighed for at tage på O-lejr, kan du også være med 

på sommerlejren. 

Tilmelding sker på www.kristentf.dk  

Tilmelding så snart som muligt, dog senest 19. juni 2016.  

Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er udsolgt.  

 

Priser (DKK):  

Voksne (enevær. + 300):  .................................................... 1.500  

Børn (3-12):  ........................................................................... 700  

Unge (13-17):  ..................................................................... 1.000  

Familie, maks.:  ................................................................... 4.000  

Indbetales på konto: 1551-5260140  

Senest: 20. juni 2016  

Tilmelding: http://www.kristentf.dk/indhold/tilmelding-sommerlejr-2016  

Spørgsmål: lejr@kristentf.dk eller til lejrudvalget. 

 

Vi glæder os til at se jer!  

Kristent Fællesskabs lejrudvalg 

Jesper Bramming  

Maj-Britt Bergstrand  

Niels v. Wowern Fanøe 

Se også Facebook: https://www.facebook.com/KFSommerlejr  

http://www.lme.dk/
http://www.kristentf.dk/indhold/tilmelding-sommerlejr-2016
https://www.facebook.com/KFSommerlejr

