Tilmelding:
Tilmelding til fælleslejren kan ske ved at udfylde en online googleformular (Find link på hjemmesiden og i Bethesda-mail).
Alternativt kan denne kupon afleveres til: Mads Futtrup eller Hanne
Borregaard.
Pris:
Voksen:
225 kr.
IMU:
150 kr.
Teen (ca. 14-16 år):
140 kr.
Junior (10-13 år):
70 kr.
Barn (1-9 år):
50 kr.
Under 1 år:
gratis
Pris ved deltagelse KUN lørdag:
Voksen
150
IMU
100
Familie inkl. børn under 18 år max. 600 kr.

Gud Vil – Vil vi?

Betaling kan ske via:
Mobile Pay: 34140 - VIGTIGT - Skriv ”Bethesdalejr 2019”
Spar Nord: 9037-1940115171 – Skriv Bethesdalejr i tekstfeltet
Kontant på lejren: Kun aftalte penge.
Ved overførsel eller Mobile Pay bedes betaling gjort senest d. 31.
Januar 2019.

Tilmelding (se også bagsiden og medbring hvad du kan)
Navn: ___________________________________________________
Deltager

Hele lejren
Kun Fredag
Kun Lørdag
Hele lejren, sover hjemme (ekskl. værelse)

Alder på børn:
_________________________________________________________

Bethesdalejr
8. & 9. Februar 2019

Gud vil – Vil vi?

Program

"Gud vil mennesker - vi er hans medarbejdere"
Gennem profeten Jonas’ beretning og Jakobs brev vil vi se nærmere på
Guds hjerte og hvem han er. Det kan også lære os meget om, hvem vi
selv er og hvad der bor i vores hjerter.
Kom med på lejr og hør mere om dette spændende tema.

Fredag
Kl. 17.15
Kl. 17.45
Kl. 19.00
Kl. 20.15
Kl. 21.00
Kl. 23.00

Lørdag får vi besøg af missionær Søren Grysbæk,.
Før frokost skal vi, med udgangspunkt i lejrens tema høre hvordan
beretningen om Jonas kan gøre os klogere på vores egne hjerte og
opfattelsen af os selv, som Guds medarbejdere.
Efter frokost mødes vi med ugangspunkt i Jakobs brev og temaet ”Gud vil
– vil vi?”. Her vil der blive lagt op til en god gruppesnak på tværs af
generationer og grupper.
Mens IMU og de voksne samles om ovenstående, er der forkyndelse og
aktiviteter for børn, junior og teenagere.
Vi glæder os til at se jer alle!
Udvalg:
Hanne Borregaard, Eva Futtrup Maksten, Jesper Malmgaard og Mads
Bach Futtrup.
Lejradresse:
Skrødstrup Efterskole
Skrødstrupvej 26
9550 Skrødstrup
www.skrodstrup.dk
Husk:
Sovegrej, bibel, praktisk tøj, penge til slik, sportstøj/indendørssko.

Ankomst
Aftensmad
”Ryste sammen”
Kaffe
Lovsang & vidnemøde
Natmad

Lørdag
Kl. 8.15–9.00 Morgenmad
Kl. 9.45
Samling for alle i multisalen, herefter:
Børn: Forkyndelse, sang, bøn, leg og kreative aktiviteter
Junior & Teen: Bibeltime og aktiviteter
IMU & Voksne: Bibeltime
Kl. 12.00
Frokost
Kl. 13.30
Børn: Film
Junior & Teen: Vi går i hallen
IMU & Voksne: Forkyndelse
Kl. 15.15
Eftermiddagskaffe
Kl. 16.00
Aktivitet for alle – Vi samles i multisalen
Kl. 17.00
Rengøring af fællesarealer
Kl. 18.00
Festmiddag
Kl. 20.00
Tak for denne gang

Jeg medbringer gerne:
30 stk. Pizzasnegle
30 stk. Pølsehorn
30 små Frikadeller
30 fastelavnsboller
30 morgenboller
Bradepandekage

Jeg kører fredag og har plads til __
Jeg kører lørdag og har plads til __
Jeg har brug for kørelejlighed:
Fredag
Lørdag
Mit mobilnr:__________________

