
Information 

Medbring: Bibel, sportstøj, spil, dyne, pude og betræk til overnatning. 

Seminarholder: Inger Lene Christensen.  

Bosiddende i Ikast, er uddannet socialpædagog og psyko- og familieterapeut.   

Adresse: Tommerup efterskole, Sortebrovej 17, 5690 Tommerup 

Kontakt: Simon Hejlskov på mail: simon_h@live.dk eller tlf.: 61 68 99 34 

 

Med venlig hilsen lejrudvalget:  

Hans Ravn, Jakob Olesen,  

Simon Hejlskov og Katrine Vinkel 

 

Priser 

Hele weekenden: 

Voksne: 300 kr. 

Barn 0-3 år: Gratis 

Barn 4-16 år: 150 kr. 

Familie med børn u/16: Max 750 kr. 

Studerende eller på overførselsindkomst: 150 kr. 

 

Fredag aften: Gratis for alle 

 

Lørdag uden overnatning 

Voksne: 200 kr. 

Barn 0-3 år: Gratis 

Barn 4-16 år: 100 kr. 

Familie med børn u/16: Max 500 kr. 

Studerende eller på overførselsindkomst: 100 kr. 

 

Tilmelding og betaling 

Tilmelding på kortlink.dk/xgf5  senest fredag d. 4/10. 

Betal ved tilmelding på reg: 0914 konto: 0001294229.  

Overførelsen skal mærkes med: FL + navn på indbetaler. 

Det er muligt at støtte nogle, som ikke ellers ville have råd til at tage på lejr. Dette 

gøres ved at overføre separat beløb til kontonummeret. Mærk gerne denne overfør-

sel med: Lejrhjælp.  

Alle bidragsstørrelser er velkomne! 

Har du ikke råd til lejren, men vil gerne med? Kontakt Simon Hejlskov 

Program 

Fredag 

Fra 17.30: Drop-in (Mulighed for at spise egen medbragt mad i spisesalen) 

19.00: Lovsang og leg 

21.00: Aftenkaffe 

22.00: Mulighed for spil og videre hygge i dagligstuen 

 

Lørdag 

8.00: Andagt i spisesalen 

8.10-9.00: Tag-selv-morgenmad 

10.00: Bibeltime for voksne v/ Jakob Olesen og program for børn og teen 

             Emne: ”Vær medarbejdere på hinandens glæde” (2. kor. 1,24-2,11)  

12.00: Frokost 

14.00: Seminar for voksne v/ Inger Lene Christensen  og program for børn og teen 

             Emne: ”De 4 mennesketyper: Hvordan kan de opbygge, men også komme 

                           til at nedbryde hinanden i det kristne fællesskab ”.  

15.00: Kaffe 

16.15: Aktivitet 

18.00: Festmiddag 

19.30: En aften for hele Guds familie 

22.30: Natmad i spisesalen 

 

Søndag 

8.00: Andagt i spisesalen 

8.10-9.00: Tag-selv-morgenmad 

10.00: Tid med Gud -  med andagt, sang, vidnesbyrd og bøn  

12.00: Frokost. Efter frokost er der auktion af overskydende mad 

http://kortlink.dk/xgf5

