
Menighedslejr  

6.-8. marts 2020 
 

Lemmer på samme legeme 

Indre Mission og Græsted kirke 

inviterer til menighedslejr på 

Nordsjællands Efterskole 

Aggebovej 34, Helsinge 

 



Fredag 

17.30 Ankomst og indkvartering 

18.00 Aftensmad 

19.15 Ryste-sammen-løb 

20.30  Aftenskaffe-the-saftevand 

21.00  Lovsang og introduktion til lejrens tema 

22.00  Hygge, kaffe, chips, spil, strikketøj mv. 

?         Godnat 

 

Lørdag 

8.00 -9.00 Morgenmad 

9.10 Flaghejsning 

9.30 Morgensamling for alle i foredragssalen 

Herefter:  

Bibeltime med Peter Søes inkl. kaffepause undervejs  

Under bibeltimen er der aktiviteter for børnene  

(4-9 år) og for de unge (10-16 år) 

12.30 Frokost 

13.00 Siesta  

13.30 Eftermiddagsaktiviteter:  

 Gåtur i skoven eller fodbold i hallen eller…. 

15.30 Eftermiddagskaffe 

16.00 Alle forbereder festaften eller festgudstjeneste 

 (info følger) 

17.30 Festmiddag med forskellige indslag 

Program 



Priser og tilmelding 

 20.30  Linedance i hallen for alle, som har lyst  

22.00 Lovsang og vidnesbyrd 

 Hygge i dagligstuen m. kaffe, hotdogs mv. 

Søndag 

8.00-9.30 Morgenmad 

09.40 Flaghejsning 

10.30 Lejrgudstjeneste ved Peter Søes og Troels Toft  

12.30 Frokost og evaluering 

13.15 Oprydning og rengøring 

14.15 Fælles afslutning 

Børn: 100,- (indtil 12 år) 

Unge: 150,- (13-17 år + studerende) 

Voksne: 350,- 

Max. familiepris: 900,- (gælder hjemmeboende børn) 

Dagspriser: 

Fredag 100 kr 

Lørdag 200 kr. 

Søndag 100 kr. 
 

Betaling på Mobilepay på 20701057 (skriv lejr + dit navn i 

tekstfeltet) eller kontantbetaling på lejren. 
 

Der vil være overnatningsmulighed på værelse for alle.  

Tilmelding via link på Græsted Kirkes og GLIMTs 

hjemmesider. Evt. spørgsmål til tilmelding kan rettes til  

Troels Toft på trt@km.dk/4240 2489  

 

Tilmeldings- og indbetalingsfrist: 26. februar 2020  



Peter Søes er tidligere præst i 

Skelgårdskirken på Amager og er 
nu lærer på Menighedsfakultetet i 

Århus.  

Peter er en dygtig underviser og 

forkynder og han er ferm i et køk-

ken. Han har lige fejret sølvbryl-
lup med Lillian og sammen har de 

tre store børn. 

Taler på lejren er lærer Peter Søes  

Lejrens tema skal handle om at være lemmer på Kristi legeme.  

Hvad betyder det egentlig konkret i vores fællesskab, når vi beder 

og lovsynger sammen, når vi løfter opgaver og tjener sammen, 
når vi oplever enhed og når vi er forskellige, når vi kan noget for-

skelligt og når vi har brug for noget forskelligt?   

 

På lejren vil vi sammen dele de opgaver, der skaber fællesskab og 

løfter vores fællesskab. Alle kommer i sving med deres særlige 

gaver lørdag eftermiddag:-) 
 

Nogle opgaver skal dog løses inden lejren. Vi vil derfor spørge om 

nogen har lyst til at bidrage med: 

 

20 cupcakes 
20 boller 

En kage 

Bøn for lejren 

Meddel dette ved tilmelding til lejren. 


