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19.-21. NOVEMBER 2021

Fredag

Søndag

17.00 -18.00: Ankomst og indkvartering
18.00:
Aftensmad
Kiosken er åben fra 18.40

8.00-9.00: Morgenmad

19.00 - 20.00: Ryste-sammen for hele familien
med efterfølgende andagt.

10.00:

Familiegudstjeneste

12.00:

Frokost
Kiosken er åben fra 12.40

13.00:

Fælles oprydning

14.00:

Fælles farvel + udsalg af
madrester

20.00 - 22.00: Hallerne er åbne (den gamle hal
for små børn, den nye for 5. kl. og
op), ellers er der spil og aftenkaffe.

Lørdag

Det unikke mød
e.

8.00 - 9.00: Morgenmad
9.00 - 9.10: Morgensamling, afslutning på
morgenmaden
9.25 - 11.30: Aktiviteter for mini-, børne- og
juniorkirke, teenagere og unge. De
mødes i hall’en
9.30 - 11.30: Undervisning v. Brian Madsen. “Det
unikke møde” Jesus har en evne
som ingen anden til at møde
mennesker, der hvor de er.
12.00:

Frokost
Kiosken er åben fra 12.40

13.15 - 14.15: Aktiviteter for mini-, børne-,
juniorkirke i den store hal.
Teenagere og unge mødes i deres
grupper
13.30 - 14.15: Undervisning fortsat:
14.30:

Kaffe

15.00 - 16.00: Familieaktivitet
16.00 - 17.00: Bålhygge
17.30:

9.00- 9.10: Morgensamling, praktisk info,
dagens bibelvers og bøn

Festmiddag
Kiosken er åben fra 18.30

19.00-20.00: Festaften for hele familien med
efterfølgende familieandagt
20.00-21.00: Kaffe
21.00:

Lovsangsfest med mulighed for
vidnesbyrd

??.??:

Natsnack

Jesus har en evne
som ingen ande
n til at møde
mennesker, der
hvor de er. Vi sk
al
m
øde
hinanden, der hv
or vi er.
Jesus favner den
enkelte midt i de
res hverdag og
livssituation. Vi vi
l se nærmere på
tre af disse
unikke møder.
Jesus møder land
sforræderen Levi
, som gjorde
sig rig på andres
bekostning. Ikke
ligefrem noget
godt selskab. Gud
kan bruge alle. (L
uk. 5,27-32)
Jesus møder Mar
ia Magdalene. E
t møde, som
satte Marias hjer
te i brand, og hu
n
lærte at elske.
Gud ser med hjer
tet og ønsker at
lære os det
samme. (Luk. 8,
1-3 og Joh. 20,1
-18)
Jesus møder Nik
odemus. Jesus pr
æsenterer ikke
evangeliet med jæ
vne hverdagsord.
Intellektet
kræver svar. Der
tænkes dybt og
der er god tid.
Natten er lang, m
en lyset skinner
i mørket og
mørket viger. (Joh
. 3,1-21)

Husk:
Bibel, lagen, dyne, brætspil, indendørssko
(hallen)
Tilmelding via formular på https://forms.gle/
TVUi1X78FCvUsDqw9
Tilmeldingsfrist er d. 1. november.
Pris:
Voksne: 300kr
Børn 200kr
Max pris: 1100kr for en familie
Pengene overføres til konto: Reg. nr.: 6113
Konto nr.: 9042102814 ved tilmelding, mærk
” lejr + navn”.
Eller mobilepay: 21698111 mærk ” lejr +
navn”
Lejrens adresse: Solgården, Vardevej 68,
6880 Tarm

