Lejrens adresse:
Hvidekilde
Kagerup Stationsvej 35
3200 Helsinge
Telefon 48 79 01 62/48 79 12 02

Priser:
Voksne (fra 18 år):
Børn og unge (3-17 år):
Børn under 3 år:
Familiepris maks.:
Voksne, hele lørdagen:
Børn og unge, hele lørdagen:

250 kr.
150 kr.
Gratis
650 kr.
150 kr.
100 kr.

Transport:
For dem der ikke kommer i bil, er der mulighed for at tage
toget til Kagerup station. Hvis I har problemer med transport til
og fra lejren eller har ekstra pladser i jeres bil, må I gerne
oplyse det ved tilmelding.

Tilmelding:
Dina tlf. 25751339, e-mail: e8hq@yahoo.dk
Søren tlf. 44928003, e-mail: overgaard.madsen@gmail.com
Mikael B. tlf. 50952810, e-mail: mikaelbuskov@gmail.com
S.u. senest 29. oktober.

Bethania-lejr
En lejr for hele familien
12.-14. november 2010 på Hvidekilde

Tema: Ansigt til ansigt
Vi glæder os over, at vi igen i år får mulighed for at samles til
en weekend for hele Bethania. Vi samles ved Hvidekilde med
de smukke omgivelser, der vil være klædt i efterårets farver.
Denne weekend giver rig mulighed for at opbygge det åndelige
og sociale fællesskab og til at finde ro hos Gud. Vi glæder os til
at se netop dig på lejren.
Kærlige hilsner Dina, Bente, Søren og Mikael

Bibeltimer:
Disse vil blive ledet af Niels Nymann Eriksen, som vil tale over
det spændende emne ”Ansigt til ansigt”.

Børne- og juniorprogram:
Under bibeltimerne vil Johnny og Ditte stå for noget for
børnene og juniorerne.

Gudstjeneste:
Søndag formiddag holder vi gudstjeneste på lejren.

Program
Fredag:
17.30 Ankomst
18.00 Aftensmad
19.00 Familieaften for alle og kaffe
21.00 Introduktion til bibeltimers emne
21.20 Hygge og spilaften. Natmad.
Lørdag:
08.00 – 09.00 Morgenmad og personlig andagt
09.00 Morgengymnastik
09.45 Bedemøde
10.00 Første bibeltime ”Ansigt til ansigt – med Gud”
10.45 Tid til samtale
12.00 Frokost
13.30 Aktiviteter: Gå tur i efteråret, løbetur, skattejagt (yngre
aldre og unge af sind), krea-hjørne, kryds-og-bolle stafet,
kongespil, brætspil, eller ...
15.00 Kaffe og kage stilles frem
16.00 Anden bibeltime ” Ansigt til ansigt – med din næste”
18.30 Festmiddag
21.15 Lovsangsaften
Herefter natmad
Søndag:
08.00 – 09.00 Morgenmad og personlig andagt
09.00 Morgengymnastik
10.00 Gudstjeneste
12.00 Frokost
Rengøring og oprydning

