Så tager vi igen på weekendtur sammen, igen i år i Kongelejren.
Lejrens adresse er:
Kongelejren
Lyngvej 68
Ellinge Lyng, 4560 Vig
Vi er så heldige at få gæster udefra!
Jørgen Hyldgård fra Herning vil inspirere os med sin brændende
forkyndelse og tale over emnet ”At række ud og tjene med det kald, som
hviler over menigheden”.
Magnus og Susanne vil igen i år stå for et spændende
program for børnene. Der bliver også masser af tid til
hygge og samvær. Det bliver nogle gode dage sammen,
så sæt allerede nu et x i kalenderen.

Fredag aften
17.30 - 19.00 Ankomst. Vi spiser vores medbragte aftensmad
20.00 - 21.00 Oplæg ved Jørn Hyldgård og lovsang
21.00 - ?
Hygge / gåtur / spille spil osv.
Lørdag
8.00 - 8.15 Flaghejsning og morgenstræk
8.15 - 9.00 Morgenmad
9.30 - 12.00 Oplæg ved Jørn Hyldgård
Inkl. kaffepause
12.30
Frokost
14.00
»Naturkrea« - det handler om samarbejde
Efftermiddagskaffe og kage
17.30
19.30
20.30 -

Festbuffet
»Vis dit talent«. Hvad er dit talent? Vis din skjulte side.
Koordinator: Sanne
Musikscene / hygge / gåtur / spille spil

Søndag
8.00 - 8.15 Flaghejsning og morgenstræk
8.15 - 9.15 Morgenmad
10.00 - 11.30 Opsamling ved Henrik og Lis
12.30
14.30

Frokost
Afrejse

Tilmelding
Navn(e): _____________________________________________________
Antal voksne (à 250 kr): ____
Antal børn
(à 100 kr): ____
Jeg / vi kommer kun lørdag fra kl. _____ til kl. _____
Jeg / vi kommer kun søndag fra kl. _____ til kl. _____
Jeg / vi har ledige ____ pladser i bilen på udrejsen
Jeg / vi har ledige ____ pladser i bilen på hjemrejsen
Jeg / vi ønsker kørelejlighed til _____ personer
Jeg / vi vil gerne være behjælpelig med at bage:

(Kan også ske på formular på kirkens hjemmeside)
Pris 250 kr. for voksen / 100 kr for børn
Hvis der ønskes transport til lejren, gives besked ved tilmeldingen.
Skriv på tilmeldingen, hvis du vil bage boller eller kage til weekenden.
Tilmeld dig gerne hurtigt. Vi handler ind i god tid, og har derfor behov for
hurtigt at vide, om du deltager.
Tilmelding senest 8. september til
Marleen Frost (sms) til tlf. 3027 4698
eller mail til
marleen@frosterne.dk

Benyt dig gerne af tilmeldingsblanketten på kirkens
hjemmeside: www.roskilde-frikirke.dk. Hjemmesiden
vil automatisk sende dig en mail med kvittering på
tilmeldingen.

