Hørt på lejren!

Skønt med en
hel uge uden
at skulle tænke
på at lave mad!

Børnene har
altid nogen at
lege med.
iPad’en var ikke
tændt hele
ugen.

”Dit næste valg tæller!”
Der er hele
tiden nogen
at snakke
med.
På Løgumkloster Efterskole
Søndag 16/7 kl. 16 til fredag 21/7 kl. 12 (uge 29)
Kristent Fællesskab i Rødovre

Kristent Fællesskab i Rødovre indbyder til sommerlejr i uge 29

Tilmelding sker på www.kristentf.dk

Lejren vil byde på inspirerende taler, gruppesamtaler, børneprogram, foredrag om aktuelle emner og udflugter – og
samtidig god tid til afkobling og fællesskab. Løgumkloster
Efterskole www.lme.dk danner igen ramme om sommerlejren.

Tilmelding så snart som muligt, dog senest 19. juni 2017.

Vi byder velkommen til Roger og Joanne
Thompson. Roger skal tale til os om aftenen –
han er tidligere præst i en kirke i Minneapolis
med flere tusinde medlemmer, hvor han
stadig taler regelmæssigt. Derudover er han
engageret i Man in the Mirror, der arbejder
med mænd og deres rolle i kirken, og
sammen med Joanne er han engageret i Marriage Ministries,
der arbejder med at styrke familier og parforhold.

Priser (DKK):

Joanne har været en meget aktiv medspiller i
Rogers tjeneste som præst. Hun har desuden
skrevet en bog, Table Life, der handler om,
hvordan vi som kristne kan vise gæstfrihed –
ud fra bordets betydning i det Ny Testamente.
De har to døtre, 7 børnebørn samt adskillige
”åndelige børn” – herunder Ida, der boede hos dem, da hun var
udvekslingsstudent, og kom til tro igennem dem.
Hvis du var med i 2015 kan du glæde dig til et gensyn. Roger vil
tale om emnet: DIT NÆSTE VALG TÆLLER! Se link til hans bog →
Parallelt med sommerlejren afholdes lejr for teenagere, der
arrangeres i samarbejde med kirkens unge og teenagere.

Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er udsolgt.

Voksne (enevær. + 300): .................................................... 1.500
Børn (3-12): ........................................................................... 700
Unge (13-17): ..................................................................... 1.000
Familie, maks.: ................................................................... 4.000
Indbetales på konto: 1551-5260140
Senest: 19. juni 2017
Tilmelding: http://www.kristentf.dk/indhold/tilmelding-sommerlejr-2017
Spørgsmål: lejr@kristentf.dk eller til lejrudvalget.

Vi glæder os til at se jer!
Kristent Fællesskabs lejrudvalg
Maj-Britt Bergstrand
Niels og Ida v. Wowern Fanøe
Facebook: https://www.facebook.com/KFSommerlejr
Link til Rogers bog: https://www.amazon.co.uk/Do-Next-Right-ThingHandholds/dp/1682939677/

