
Menighedslejr  

18.-20. marts 2022 
 

Emne for lejren: Tilgivelse 

Indre Mission og Græsted kirke 

inviterer til menighedslejr på 

Nordsjællands Efterskole 

Aggebovej 34, 3200 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 v/

 Thomas. Hygge, kaffe, chips, spil, strikketøj 
 m.v. 

?        Godnat  

 

Lørdag 

8.00 Morgenmad  

9.10 Flaghejsning 

9.30 Morgensamling for alle i foredragssalen med 
 lovsang. Herefter bibeltime med Thomas Bjerg  

 Mikkelsen inkl. kaffepause undervejs. 

 Under bibeltimen er der aktiviteter for 

 børnene i alderen op til 2. klasse, juniorer 3.-

 6. klasse og for teenagerne med en gruppe af 

 NE-elever. 

12.30 Frokost 

13.00 Siesta  

14.00 Eftermiddagsaktiviteter:  

 Gåtur i skoven (walk-and-talk med 

 inddragelse af emnet tilgivelse) og fodbold og 
 leg i hallen.   

15.00 Kaffe og kage 

Program 



 15.30 Trylleworkshop for børn og juniorer eller

 brætspil, borddækning, sangskrivning, eller 

 hvad man nu vil bidrage med. 

17.45 Festmiddag 

20.30 Aftenunderholdning med Thomas og trylle-

 gruppen.  

21.30 Aftenkaffe 

22.00 Lovsang og vidnesbyrd 

22.45 Hygge i dagligstuen med chips, sodavand, 
 kaffe og småkager, brætspil ad libitum. 

 

Søndag 

8.00 Morgenmad 

09.40 Flaghejsning 

10.30 Lejrgudstjeneste ved Troels Toft m.fl.  

12.30 Frokost og evaluering 

13.15 Oprydning og rengøring 

14.15 Fælles afslutning 

 

Det kan du hjælpe med 

Har du en ovn derhjemme, og kan du lide at bage? 

Så glæd os andre med en bradepandekage eller lign. 

til kaffepauserne. Skriv til Lisbeth på tlf. 60621057 

eller mail til jyderne@mail.tele.dk - mange tak! 

På lejren ophænges lister med de praktiske opgaver, 
vi skal have løst i løbet af weekenden. Mere info 

følger, men tak om I vil være opmærksomme på det 

og få jer skrevet på. 



 

Thomas er til daglig 

fakultetsleder på 
Menighedsfakultet i Aarhus 

og er medforfatter til sam-

talebogen “Alle vil jo bare 

elskes”. Bogen ville danne 

udgangspunkt for lejrens 
tema om tilgivelse. Thomas 

er gift med Irene og far til 

Clara og i sin fritid…. der 

tryller han! 

Taler på lejren er Thomas Bjerg Mikkelsen  

Børn: 100,- (under 12 år) 

Unge: 150,- (13-17 år + studerende) 

Voksne: 350,- 

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

 

Dagspriser: (priserne inkluderer måltider og lejrafgift)  

Fredag børn 25 kr., unge 50 kr., voksne 100 kr 

Lørdag børn 50 kr., unge 100 kr., og voksne 200 kr.  

Søndag børn 25 kr., unge 50 kr., voksne 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 hjemmeside. Evt. 

spørgsmål til tilmelding kan rettes til Troels Toft på 

trt@km.dk/4240 2489  

Tilmeldings- og indbetalingsfrist: 1. marts 2022  

Priser og tilmelding 


