
Lejrens adresse:  
Hvidekilde 
Kagerup Stationsvej 35 
3200 Helsinge 
Telefon 48 79 12 02 
 
 
Priser:  
Voksne (fra 18 år): 250 kr. 
Børn og unge (3-17 år): 150 kr. 
Børn under 3 år: Gratis 
Familiepris maks.: 650 kr. 
Voksne, hele lørdagen: 150 kr. 
Børn og unge, hele lørdagen: 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: 
Søren Madsen tlf. 44928003, mobil: 28576116  
E-mail: overgaard.madsen@gmail.com 
S.u. senest 22. oktober. 
 
 
 

Bethanialejr 
En lejr for hele familien 

 
2. - 4. november 2012 på Hvidekilde 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: ”At finde hjem” 



BETHANIALEJR  2012  
 

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 Gitte, Henrik, Susanne, Bente og Søren  
 
Bibeltimer: 
Samuel Leth-Larsen, som er sognepræst ved Nørre Jernløse og 
Kvanløse sogne vil holde bibeltimerne under temaet ”At finde 
hjem” med udgangspunkt i ”Lignelsen om den fortabte søn” 
(Luk. 15). Samuel vil også lede Gudstjenesten søndag.  
 
Børne- og juniorprogram: 
Under bibeltimerne vil der foregå noget andet for børnene og 
juniorerne. 
 
 
Gudstjeneste: 
Søndag formiddag holder vi gudstjeneste på lejren og Samuel 
vil holde prædikenen. 
 

                                      

Program 
Fredag: 
17.30 Ankomst 
18.00 Aftensmad – medbring selv en madpakke 
19.00 Familieaften - sjov, sang og andagt 
20.30 Kaffe og kage 
21.00 Hygge – spilleaften (tag gerne selv et godt spil med) 
Natmad. 
 
Lørdag: 
08.00 – 09.00 Morgenmad  
09.00 Morgengymnastik 
09.45 Morgenbøn 
10.00 Bibeltime. Emne: ”De fortabte sønner” 
12.00 Frokost 
13.30 Aktiviteter: Gå tur i efteråret, Orienteringsløb – tag selv 
et kompas med og gerne et ekstra, hvis du har det, Krea-hjørnet 
eller noget helt andet… 
15.00 Kaffe og kage  
16.00 Bibeltime Emne: ”Den barmhjertige Far” 
18.00 Festmiddag 
21.00 Lovsangs- og vidnemøde - fællesbøn 
Herefter natmad 
 
Søndag: 
08.00 – 09.00 Morgenmad  
09.00 Morgengymnastik 
10.00 Gudstjeneste v/ Samuel Leth-Larsen 
12.00 Middag 
Rengøring og afrejse 


