BETHANIALEJR

Lejrens adresse:
Nordsjællands Efterskole
Aggebovej 34
Valby
3200 Helsinge
Tlf.: 48 39 19 11
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:

14.-16. OKTOBER 2011

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 Græsted eller Helsinge, hvor der kan aftales afhentning. 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:
Solvej 61.99.52.31, email: solvejs@email.dk
S.u. senest 5. oktober.

Igen i år har vi mulighed for at samles på weekend hele
Bethania. Det bliver i år Nordsjællands Efterskole, der skal
danne rammen om det gode fællesskab. Som noget nyt (eller
måske gammelt – vi har bare været forkælet de seneste år) skal
vi selv have madpakke (eller hvad man nu finder på) med til
aftensmaden fredag aften. Kirsten Sørensen, som har været så
sød at komme med og lave mad til os, kommer først op sammen
med os andre, så der bliver ikke tid til at få gang i gryder og
kogekar. Vi håber at se rigtig mange af jer – og glæder os til at
være sammen med netop dig!
Kærlig hilsen fra Julie, Henrik B og Solvej.
Bibeltimer:
Disse vil blive ledet af Jens Erik Rasmussen, tidligere
generalsekretær i Blå Kors.
Børne- og juniorprogram:
Der bliver sørget for et program for børn og juniorer under
bibeltimerne.
Gudstjeneste:
Søndag formiddag tager vi til gudstjeneste i Græsted Kirke
(ligger ca. 2-3 km fra lejren), hvor Ole Backer Mogensen
prædiker.
Husk madpakke til fredag aften! 

Program
Fredag:
17.30 Ankomst
18.00 Aftensmad – vi spiser vores medbragte mad
19.00 Familieaften for alle og kaffe
21.00 Hygge og spilaften. Natmad.
Lørdag:
08.00 – 09.00 Morgenmad og personlig andagt
09.00 Morgengymnastik
09.45 Bedemøde
10.00 Første bibeltime ”Jesus vil mødes med dig” (Joh 3)
10.45 Tid til samtale
12.00 Frokost
13.30 Fælles tur til stranden i efteråret
15.00 Kaffe og kage, spil, hygge og leg.
16.00 Anden bibeltime ”Jesus er dit lys” (Joh 1+8)
18.30 Festmiddag
21.15 Lovsangsaften
Herefter natmad
Søndag:
08.00 – 09.00 Morgenmad og personlig andagt
09.00 Morgengymnastik
10.00 Gudstjeneste i Græsted Kirke
12.15 Frokost
Rengøring og oprydning

